
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
8 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 

ประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุแม่น ้าเจา้พระยา ชัน้ 3 บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่43/9 หมู ่7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม จ านวน 11 ท่าน (จากกรรมการจ านวนทัง้หมด 11 ท่าน หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 100) 

1. นายสหสั  ตรทีพิยบุตร ประธานกรรมการบรษิทั / 
ประธานกรรมการบรหิาร 

2. รองศาสตราจารย ์
บุญเสรมิ  วมิุกตะนนัทน์ 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์
วงศด์พีรอ้ม 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์
กรชิ อมัโภชน์ 

กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม / 
กรรมการตรวจสอบ 

5. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทยพ์รเทพ 
ศริวินารงัสรรค ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

6. นายวริชั  วงศน์ิรนัดร ์ กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

8. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบรหิาร 

9. นางสาวสวติา  แจง้อยู่ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
ทีป่รกึษาดา้นการประเมนิ ตดิตาม และพฒันาองคก์ร 

10. นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
11. ดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร กรรมการอสิระ 

 
ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ: 
1. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายวชัรนิทร ์ วชัรธรรม รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายสยาม  อุฬารวงศ ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. นายไพฑรูย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 
5. นายนเรศ  จรญูวทิยากุล ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายนรนิทร ์ สวุรรณพนัธ ์ ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 

 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ท่ีเข้ารว่มประชุม: 
1. นางสาวมนสัสริ ิ บุญญเสฐ 
2. นางสาวศริดา  สจัวสนัต ์
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ท่ีปรกึษากฎหมายจาก บริษทั ส านักท่ีปรกึษาไทย จ ากดั ท่ีเข้ารว่มประชุม: 
1. นายชาญชยั  เนตมิงคล 
2. นางสาววจัจริา  ลอ้ทองพาณิชย ์

 
อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ท่ีเข้ารว่มประชมุ: 
นางสรุสัวด ี ค าเถยีร 

 
และ ผูบ้นัทกึและตรวจนับคะแนนจากบรษิทั แอฟฟินิตี้ จ ากดั ท าการบนัทกึคะแนนและเป็นสกัขพียานการตรวจสอบ

คะแนนในการประชุม 
ทัง้นี้ มตีวัแทนจากผู้ถอืหุน้รายย่อยมาเป็นสกัขพียานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสยีง 1 ท่าน คอื นายฐานิตชยั  

พชิยเ์รอืงชม เป็นผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ 
 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม: 
นางสาวจุฑามาศ มาลยั เลขานุการบรษิทั 

 
ก่อนเริม่การประชุม นางสาวจุฑามาศ มาลยั เลขานุการบรษิทั ไดแ้นะน าคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

พร้อมทัง้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวนันี้จ านวน 10 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสอืนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 และไดแ้จง้หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการประชุม ดงันี้ 

การนับองคป์ระชุมผูถ้อืหุ้น มีรายละเอียด ดงัน้ี: 
 ใหน้ับ 1 หุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 เสยีง โดยท่านผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่

หรอืเท่ากบัจ านวนทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ 
 การนับองคป์ระชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมซึง่นับจากผูท้ีม่าประชุมดว้ยตนเองและจากการรบัมอบฉนัทะ

ไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจ านวนหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่ได้จ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
หรอืไม่น้อยกว่า 183,227,378 หุน้ (หนึ่งรอ้ยแปดสบิสามลา้นสองแสนสองหมื่นเจด็พนัสามรอ้ยเจด็สบิแปดหุน้) 

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงัน้ี: 
 การลงคะแนนจะมขีึน้หลงัเสรจ็การประชุมในแต่ละวาระ ทัง้นี้ ก่อนลงมตใินแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม

ประชุม ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 
 หากผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคท์ีจ่ะลงมต ิไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โปรดแสดงตนโดยยก

มอืขึน้เพื่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัเขา้ไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่าน เพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงในวาระนัน้ 
 ส าหรบัวาระที ่6 เรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ใหผู้้

ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะทีม่สีทิธลิงคะแนนเสยีง ลงมติในบตัรลงคะแนน เพื่อออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล 

 บตัรลงคะแนนที่มกีารกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเครื่องหมาย
มากกว่าหนึ่งช่อง หรอืเป็นการออกเสยีงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระทีก่ าลงัพจิารณาจะถอืเป็นบตัรเสยี 

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียด ดงัน้ี: 
 การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ในวาระนัน้ ๆ ซึง่อาจมจี านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้บางรายเขา้มาเพิม่เตมิหรอื
ออกจากหอ้งประชุมก่อน ทัง้นี้ ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบภายหลงั
จากเสรจ็สิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันัน้ เพื่อความรวดเรว็ในการนับคะแนนเสยีง ขอเรยีนเสนอให้ใช้
วธิกีารดงันี้ คอื 
1. กรณีทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใด ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืว่าทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอก

ฉนัท ์อนุมตั ิ/ รบัทราบ / รบัรองตามมตทิีน่ าเสนอแลว้แต่กรณี 
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2. คะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง จะน ามาหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงในวาระนัน้ ๆ สว่นคะแนนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ยในวาระนัน้ 

 บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจา้หน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ในกรณี ไม่เหน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีงก่อน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูท้ีเ่หน็ดว้ยทัง้หมดในภายหลงั โดยภายหลงัจากเสรจ็สิน้การ
ประชุมครบทุกวาระแล้ว บรษิัทจะขอเกบ็บัตรลงคะแนนที่เหลอืซึ่งยงัไม่ได้เกบ็จากผูถ้ือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี้ เพื่อ
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นหลกัฐานอา้งองิต่อไป 

 ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดล้งมตใินแต่ละวาระแลว้ในหนังสอืมอบฉันทะ คะแนนเสยีงของท่านจะไดร้บั
การบนัทกึในระบบไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนอกี แต่หากเป็นกรณี
ทีผู่ม้อบฉันทะมไิดก้ าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะลงมตอิย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนตามดุลยพนิิจของผูร้บัมอบฉนัทะเอง 

 
มติของท่ีประชมุ มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

การนบัคะแนนเสยีงทีถ่อืเป็นมตทิีป่ระชุม ส าหรบัวาระที ่2, 4, 5, 6, และ 8 จะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตทิีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้หนึ่งรายมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอืหรอืรบัมอบฉันทะมา ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด ส่วนวาระที ่7 จะใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุม วาระที ่9 จะใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง และวาระที ่10 จะใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 
การเผยแพรม่ติของท่ีประชุม มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

บรษิทัจะบนัทกึภาพวดีทีศัน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบรษิทัจะแจง้มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ผ่านระบบขา่วของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท าการถดัไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พรอ้มทัง้ระบุคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ
ผ่าน Website ของบรษิทั ภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ 
 
การแสดงความเหน็หรอืสอบถามขอ้สงสยัระหวา่งการประชุม: 

- ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการแสดงความเหน็ หรอืสอบถามขอ้สงสยัต่อทีป่ระชุม ไดโ้ปรดยกมอื เมื่อประธานใน
ทีป่ระชมุอนุญาตแลว้ ขอใหท้่านแจง้ ชื่อ – สกุล ใหช้ดัเจน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการบนัทกึรายงานการประชุมค่ะ 

- นอกจากนี้แลว้ การแสดงความเหน็หรอืสอบถามขอ้สงสยั ขอไดโ้ปรดแสดงทศันะ หรอืเสนอเน้ือหาที่กระชบัและ
ตรงประเดน็กบัวาระการประชุม ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพค่ะ 

 
เร่ิมประชมุ: 

เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 
และขอ้บงัคบับรษิทั หมวด 6 ขอ้ 36 ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน และมหีุน้นับรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ซึง่มอียู่จ านวน 549,682,133 หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นหก
แสนแปดหมื่นสองพนัหนึ่งร้อยสามสบิสามหุ้น) ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 21 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
115,494,297 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมแทนเป็นจ านวน 14 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้254,648,649 หุน้ 
รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ จ านวน 35 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนัได ้370,142,946 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.3376 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ านวน 539,682,133 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม 
 

เลขานุการบรษิทั ไดเ้รยีนเชญิประธานในทีป่ระชมุเปิดประชมุและด าเนินการประชุมต่อไป 
 
นายสหสั ตรทีพิยบุตร ประธานกรรมการบรษิทั เป็นประธานในทีป่ระชุม ได้กล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านที่
เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิทั พรอ้มทัง้เปิดการประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีป่รากฏในหนงัสอื
เชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 และด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดงันี้ 
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วาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

- ไม่ม ี
 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานฯ น าเสนอที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยกล่าวว่าตาม
มาตรา 96 ของพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้รษิัทต้องจดัท ารายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ใหเ้สรจ็
ภายในสบิสีว่นันบัแต่วนัประชุม 

โดยภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 บรษิทัไดจ้ดัท ารายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัได้
พจิารณารายงานการประชุมแล้ว และเหน็ว่าถูกต้องตามมตขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 ซึ่งบรษิัทจดัส่งใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตบ์รษิทัเพื่อใหผู้้
ถอืหุน้รบัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่ไม่ปรากฏว่า มผีูค้ดัคา้นหรอื
ขอแกแ้ต่อย่างใด รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

คณะกรรมการบรษิทั จงึขอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูส้อบถามผูถ้อืหุน้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ทกัทว้ง หรอื
ขอแกไ้ขรายงานการะชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ทกัทว้ง หรอืขอแกไ้ขรายงาน เลขานุการ
บรษิทั จงึน าเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอก
ฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 370,289,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,289,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

 หมายเหตุ: ในวาระนี้มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกีจ านวน 146,628 หุน้ 
 
วาระท่ี 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

ประธานฯ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ทีผ่่านมานัน้ ไดป้รากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2561 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ไปแลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ (ในรปูแบบ QR Code) 

ทัง้นี้ ในวาระนี้ทางสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยก าหนดใหบ้รษิทัรายงานถงึนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่
ดว้ย ดงันัน้ ผมขอเรยีนเชญิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ  อมัโภชน์ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม เป็นผูน้ าเสนอ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ  อมัโภชน์ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม ขอบคุณ
ท่านประธานฯ และกราบสวสัดที่านผูถ้อืหุน้ทุกท่าน ในปัจจุบนัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นสิง่ทีผู่ถ้อืหุน้และสงัคมใหค้วาม
สนใจ ดงันัน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไวว้างใจ บรษิทัขอแจง้แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหฟั้ง ดงันี้ 

- บรษิทัไดจ้ดัท านโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่และเผยแพร่ไปยงัพนักงานทางบอรด์ประชาสมัพนัธ ์อเีมล ์Line 
และหน้าเวบ็ไซตบ์รษิทั 

- บรษิทัไดน้ านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งในการจดัสมัมนาประจ าปีของบรษิทั 
และหากบริษัทมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน บริษัทจะด าเนินยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Collective Action Coalition: CAC) กบัทางสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) ต่อไป 
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ประธานฯ กล่าวว่าและเพื่อให้ที่ประชุมได้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปีที่ผ่านมา ผมขอเรยีนเชิญ          
คุณเอกรตัน์  แจง้อยู่  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) เป็นผูน้ าเสนอผลการด าเนินงานของบรษิทัและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ในดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 2561 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกจิการในอนาคต ใหท้่านผูถ้อืหุน้เพื่อทราบต่อไป 

นายเอกรตัน์  แจง้อยู่  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร น าเสนอผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ทีผ่่านมานัน้ 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธเิท่ากบั 106.79 ลา้นบาท ซึง่เมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ทีม่กี าไรสุทธเิท่ากบั 77.37 ลา้นบาท แสดงให้
เหน็ถงึผลการปรบัปรุงทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่องของบรษิทั จนท าใหผ้ลก าไรสทุธสิ าหรบัปี เพิม่ขึน้เท่ากบั 29.42 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 
38.00% ทัง้นี้ ในส่วนของรายละเอยีด ผมขอมอบหมายให ้ คุณไพฑูรย ์ ศุกรค์ณาภรณ์  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชี
และการเงนิ (CFO) เป็นผูน้ าเสนอต่อไป 

นายไพฑูรย ์ ศุกรค์ณาภรณ์  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ น าเสนอผลการด าเนินงานของ
บรษิทัและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 2561 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกจิการในอนาคต ซึง่มรีายละเอยีด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี ตามที่บรษิัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว โดยแถลงต่อที่
ประชุม สรุปได ้ดงันี้ 

 
ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ในปี 2561 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ
ของบรษิทัย่อย จ านวน 1,575.50 ลา้นบาท ลดลง 74.06 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.49 จากปีก่อน เป็นผลจากรายไดจ้ากการ
ขายสนิคา้ลดลง 53.19 ลา้นบาท และดอกผลจากการใหเ้ช่าซือ้รวมรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อลดลงจ านวน 21.23 ลา้นบาท 
ยอดขายของเครื่องกรองน ้าและดอกผลจากการใหเ้ช่าซือ้ทีล่ดลงนัน้มาจากผลกระทบจากการเขม้งวดในการพจิารณาเครดติของ
ลูกคา้และการปรบัระยะเวลาผ่อนช าระใหล้ดลงดว้ยการค านึงภาวะเศรษฐกจิทีย่งัไม่แน่นอนและมูลค่าของหนี้สาธารณะที่สูงขึน้ 
อย่างไรกต็าม สดัสว่นของรายไดจ้ากการขายสารกรองไดเ้พิม่ขึน้จากการตดิตามดแูลลกูคา้เดมิทีซ่ือ้เครื่องกรองน ้าทีถ่งึระยะเวลา
ทีต่้องเปลีย่นสารกรองประกอบกบัการขายของเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นยกเวน้เครื่องปรบัอากาศทีม่สีดัส่วนการขายทีเ่พิม่ขึน้
เน่ืองจากความตอ้งการเครื่องใชไ้ฟฟ้าของผูบ้รโิภค และโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 57.82 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ9.7 อัน
เน่ืองมาจากการเพิม่สดัสว่นการขายผ่านช่องทาง O-2-O (Online to offline) ทีม่คีุณภาพและค่าใชจ้่ายในการขายทีล่ดลงประกอบ
กบัการปรบัโครงสรา้งการจ่ายผลตอบแทนฝ่ายขายใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้  และกลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 
40.6 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 9.5 ทัง้นี้เน่ืองมาจากการแผนการบรหิารและควบคุมคา่ใชจ้่ายทีไ่มไ่ดก้่อใหเ้กดิรายได ้ดว้ยการน า
ระบบ Outsourcing และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการท างานมากขึน้ ส่วนค่าใชจ้่ายหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 
9.08 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.7 โดยทีล่กูหนี้ทีค่า้งช าระเกนิ 3 งวด(NPL) ลดลงจากรอ้ยละ 6.9 เหลอืรอ้ยละ 6.3 สง่ผลใหใ้น
ปี 2561 กลุ่มบรษิทัมกี าไรสุทธ ิ106.79 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อน 29.42 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 38.0 โดยคดิเป็นก าไรต่อ
หุน้เท่ากบั 0.205 บาท 
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งันี้  
 สนิทรพัยร์วม 1,419.84 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 61.47 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.15 สนิทรพัยท์ีล่ดลง

อย่างเป็นสาระส าคญั ไดแ้ก่ ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ลดลงเนื่องจากมาตรการที่เขม้งวดมากขึน้ในการปล่อย
สนิเชื่อ เพื่อคดักรองลูกหนี้ทีม่คีุณภาพมากขึน้เพื่อลดปัญหาหนี้สญู อกีทัง้ การบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอืให้
มปีรมิาณทีเ่หมาะสมในการผลติและขาย เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ สง่ผลใหจ้ านวนสนิคา้คงเหลอืลดลง 

 หนี้สนิรวม จ านวน 216.84 ลา้นบาท  ลดลง 143.10 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 39.76 จากปีก่อน หนี้สนิสว่น
ที่ลดลงอย่างเป็นสาระส าคญั ได้แก่ เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยาวและหนี้สนิตาม
สญัญาเช่าการเงิน เนื่องจากประสทิธิภาพในการบริหารจดัการด้านการเก็บเงินได้มากขึ้น และในปี 2561 
บรษิทัไดร้บัเงนิจากการออกหุน้เพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 59.9 ลา้นบาท สง่ผลให้
บรษิัทมสีภาพคล่องมากขึน้และสามารถช าระหนี้สนิได้มากขึน้ ส่งผลให้อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดจาก 0.32 
เท่าเป็น 0.18 เท่า ณ สิน้ปี 2561 
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 กลุ่มบรษิัทมสี่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,197.74 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 83.44 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.49 
เป็นผลมาจากการทีบ่รษิัทมกี าไรอย่างต่อเนื่องและมกีารเพิม่ทุนระหว่างปีจากการทีผู่้ถอืใบส าคญัแสดงสทิ ธิ
ของบรษิทัใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

 รายได้รวมดอกผลจากการเช่าซื้อในปี 2561 ของบรษิัท ประกอบด้วยสดัส่วนการขายเครื่องกรองน ้าร้อยละ 
73.9 สารกรองร้อยละ 11.7 และเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยละ 14.3 เปรียบเทยีบกบัปี 2560 ที่เท่ากบัร้อยละ 77.6   
ร้อยละ 8.7 และร้อยละ 13.7 ตามล าดบั ซึ่งการเพิม่ขึน้ของการขายสารกรองมาจากการติดตามดูแลเครื่อง
กรองน ้าของลกูคา้ทีถ่งึก าหนดระยะเวลาทีต่อ้งเปลีย่นสารกรองและการเพิม่ขึน้ของการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้ายีห่อ้
ทีเ่ป็นทีน่ิยมแบบผ่อนสบายโดยพนกังานขายทางโทรศพัท ์

 ผลตอบแทนจากสนิทรพัยข์องบรษิทัมกีารเติบโตขึน้จากรอ้ยละ 4.5 ขึน้เป็นรอ้ยละ 7.2 และผลตอบแทนจาก
สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 7.1 ขึน้เป็นรอ้ยละ 9.0% 

ผมขอจบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรายละเอยีดดา้นบญัชแีต่เพยีงเท่านี้ ขออนุญาตคนืวาระดงักล่าว
ใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้ าเสนอต่อไปครบั ขอบคุณครบั 

นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร น าเสนอทีป่ระชุมถงึ 

ความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ในปี 2561 
• เริม่การท าธุรกจิแบบ O2O Model (Online to offline) 
• ขยายตลาดเขา้ไปยงักลุ่ม OEM มากขึน้ ไดแ้ก่ บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั แอ๊ดเวล 

บวิตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
• บรหิารจดัการค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
• บรหิารจดัการ Credit term ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
ในดา้นของการท าวจิยัตลาดเครื่องกรองน ้าไม่พบขอ้มลูทีช่ดัเจน แต่หากพจิารณาจากมลูค่าตลาด เครื่องกรองน ้า

ในปัจจุบนัมมีลูค่ามากกว่า 10,000 ลา้นบาท และมลูค่าตลาดน ้าดื่มบรรจุขวดมมีลูค่าประมาณ 46,000 ลา้นบาท จงึเป็นขอ้บ่งชีไ้ด้
ว่าผูบ้รโิภคใสใ่จเรื่องการบรโิภคน ้าสะอาดมากขึน้ 

ส าหรบัแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคต 
• ปรบัรปูแบบการด าเนินธุรกจิ 

- เพิม่และพฒันาสดัสว่นการท าธุรกจิแบบ O2O Model (Direct sales - Safe man) 
1) Safe Man 
2) ใหบ้รกิารครอบคลุมทัว่ทุกภมูภิาคในประเทศ 
3) สามารถใหบ้รกิารไดถ้งึบา้นลกูคา้ 
4) ฟรคี่าใชจ้่ายในการตดิตัง้ 

- ขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มลกูคา้ B ขึน้ไป 
1) Multi-Channel กลุ่มลูกค้าของบรษิัทแบ่งออกเป็น A B C D โดยในอดตีที่ผ่านมาจากการขาย Direct 

Sale วธิ ีDoor to Door เพยีงอย่างเดยีวกลุ่มลูกคา้ทัง้หมด (100%) จะอยู่ทีก่ลุ่ม C และ D ซึง่ภายหลงั
จากทีบ่รษิทัปรบักลยุทธ ์กลุ่มลูกคา้มาจากช่องทางออนไลน์ (ลูกคา้สนใจสนิคา้ ตดิต่อเขา้มายงับรษิทั 
และมคีวามสามารถในการช าระค่าสนิค้า) โดยลูกค้าดงักล่าวอยู่ในกลุ่ม B มสีดัส่วนร้อยละ 10 จาก
ลกูคา้ทัง้หมด สง่ผลใหเ้กดิหนี้สญูกบัลกูคา้กลุ่ม B น้อยกว่าลกูคา้กลุ่ม C และ D 

2) คุณนีโน่ - เมทนี บุรณศริ ิมาเป็นพรเีซน็เตอรโ์ฆษณาสนิคา้ 
3) ขยายช่องทางขายในโฮมชอปป้ิง Shoppee Lazada 

- เพิม่จ านวนพนกังานขายทางโทรศพัท ์
• บรหิารจดัการค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอย่างต่อเนื่อง 
• สรา้งมลูค่าเพิม่ (Value-added) ใหก้บัสนิคา้ทีย่ดึคนื 

1) จากเดมิน าเครื่องกรองน ้าที่ยดึคืนมาบดเป็นเมด็พลาสติก น าสนิค้ามาแยกออกเป็น 3 เกรด คอื A B C 
ด าเนินการ Refurbished แลว้จ าหน่ายในราคาต ่าลงโดยใชช้ื่อรุ่น Activ 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
14 

 

2) จดัท าโครงการ CSR บรจิาคเครือ่งกรองน ้าใหก้บัโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพฯ และมลูนิธกิารแพทยฉุ์กเฉิน 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ 

ค าถาม นายมานะ  กรรณเลขา สอบถามขอ้มลู ดงันี้ 
- ตามทีบ่รษิทัแจง้ว่าในไตรมาส 2 จะด าเนินการโฆษณาผ่านทาง Shopping TV ทางช่อง Workpoint และช่อง 

One 31 จะออกอากาศเมื่อไร และนอกจากนี้มชี่องอื่นอกีหรอืไม่ 
- จากที่บริษัทร่วมกบับริษัท เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศยี่ห้อ เฟดเดอร์ ไม่ทราบว่ามี

ทศิทางเป็นอย่างไร และในส่วนการท า Car For Cash ของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั โดยก าหนดวงเงนิ
ไวท้ี ่150 ลา้นบาท ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบา้ง 

ค าตอบ นายเอกรตัน์  แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทได้หยุดการโฆษณาในเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 
เน่ืองจากเป็นเดอืนทีม่วีนัหยุดยาวอย่างประเพณีสงกรานต ์โดยทัง้นี้ จะกลบัมาเริม่โฆษณาในตน้เดอืนพฤษภาคม และในสว่นของ
บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั ทีด่ าเนินการจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศบรษิทัจ าหน่ายผ่านทางระบบอคีอมเมชิร ์โดยผ่านโปรแกรม 
PonSabuy ซึง่มเีครื่องกรองน ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าหลากหลายชนิด และมสีดัสว่นการจ าหน่ายประมาณรอ้ยละ 80 เน่ืองจากสภาพ
ภูมอิากาศ 

และในส่วนของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั ทีบ่รษิทัแจง้ว่าจะด าเนินการการจดัท า Car For Cash บรษิทัเคย
ด าเนินการอยู่ระยะหนึ่งซึ่งลูกค้าสนใจค่อนขา้งน้อยประกอบกบัทางบริษัทไม่มคีวามช านาญในด้านนี้ ปัจจุบนัจงึท าการขาย
เครื่องใชไ้ฟฟ้าผ่อนช าระผ่านโปรแกรม PonSaBuy ซึง่เป็นธุรกจิทีท่างบรษิทัมคีวามช านาญ 

นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ประธานฯ กล่าวสรุปว่าจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่น าเสนอใน
ขา้งต้นจะเหน็ไดว้่าบรษิทัมคีวามกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีซึง่ส่งผลใหเ้หน็ว่าแมบ้รษิทัมรีายไดล้ดลงแต่บรษิทัสามารถบรหิาร
ตน้ทุนในการขาย และบรหิาร จนท าใหม้กี าไรเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ ประธานฯ จงึน าเสนอทีป่ระชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการถงึผล
การด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูร้บัทราบรายงานของคณะกรรมการถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ตามทีน่ าเสนอ โดย
ไม่มกีารลงมต ิ
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรบัปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ เชญิ คุณไพฑูรย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ น าเสนอที่ประชุม
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านบญัชแีละการเงนิ น าเสนอต่อที่ประชุมพจิารณา
อนุมตัิงบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
แลว้ ดงัปรากฏรายละเอยีดในรายงานประจ าปี 2561 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
แลว้ รายละเอยีดโดยสรุปดงันี้ 
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 

รายการ 
2561 2560 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

สนิทรพัย ์ 1,419.84 1,364.55 1,481.31 1,464.29 
หนี้สนิ 216.84 180.90 359.95 351.13 
รายไดจ้ากการขาย 1,378.50 1,355.81 1,431.69 1,413.00 
รายไดร้วม* 1,575.50 1,520.63 1,649.56 1,627.32 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี** 106.79 93.84 77.37 87.42 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)** 0.205 0.180 0.156 0.176 

*หมายถงึ รายได้จากการขายรวมรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สนิเชื่อของ
บรษิทัย่อย 

**หมายถงึ ก าไรส าหรบัปีสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูส้อบถามผูถ้อืหุน้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืทกัทว้ง 

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืทกัทว้ง เลขานุการบรษิทั จงึน าเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี
บญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

 หมายเหตุ: ในวาระนี้มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกีจ านวน 87,000 หุน้ 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และรบัทราบ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ประธานฯ เชญิ คุณไพฑูรย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ น าเสนอทีป่ระชุม

พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล           
ระหว่างกาล 

นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านบญัชแีละการเงนิ กล่าวว่าตามพระราชบญัญัติ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 47 และขอ้ 48 ก าหนดว่า 

1) หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร 
2) เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ 
3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกี าไรพอสมควร

แลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
4) การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืนนับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่

กรณีโดยใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายปันผลนัน้ ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลา
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

และมาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 49 ก าหนดว่า บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
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ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ก าหนดให้จ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ก าไรสุทธิ
ภายหลงัการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัขอ
น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาตามขอ้มลูงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัในปี 2561 ดงันี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1. ก าไรสทุธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะ (ลา้นบาท) 93.84 87.42 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)  549.68 516.73 

3. เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.16 0.14 
       3.1 เงนิปันผลระหว่างกาล  0.08 0.06 
       3.2 เงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจ าปี  0.08 0.08 
4. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 85.72 72.34 
5. อตัราสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ  
91.35% 82.75% 

6. อตัราสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสทุธภิายหลงัการหกั
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

96.16% 87.10% 

7. อตัราการจ่ายเงนิปันผลเป็น/ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิ
ปันผล 

เป็น เป็น 

จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ จ านวน 93.84 ลา้นบาท จงึ
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ่ายปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 
2561 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ดงันี้ 

1) ส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 4,691,877 บาท (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธ)ิ 
2) จ่ายเงนิปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2561 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิทัง้สิน้ 43,974,570.64 บาท โดย

จ่ายจากก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานปี 2561 ซึง่เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 บรษิทัก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อจ่ายปันผลในวนัที่ 24 
พฤษภาคม 2562 

ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ โดยเป็นการจ่ายจากเงนิก าไร
สุทธจิากผลการด าเนินงานในรอบหกเดอืนของปี 2561 (ซึ่งเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20) ตามมตคิณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่8/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 และไดจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2561 รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้จ านวน 41,747,759.52 ลา้นบาท 

รวมเงนิปันผลจ่ายส าหรบัปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท (สบิหกสตางค์) คดิเป็นจ านวนเงนิรวม 85.72 ล้าน
บาท หรอืร้อยละ 96.16 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลทีก่ าหนดไว ้

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูส้อบถามผูถ้อืหุน้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืทกัทว้ง 
ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืทกัทว้ง เลขานุการบรษิทั จงึน าเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัจิดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 และรบัทราบ
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   
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วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานฯ เชิญกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ ์ วงศ์ดีพร้อม /                 

ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทยพ์รเทพ  ศริวินารงัสรรค ์/ นายวริชั  วงศน์ิรนัดร ์และดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร ไดโ้ปรดรออยู่ดา้นนอก
หอ้งประชุมก่อนครบั และขอเรยีนเชญิ คุณสมุนา  วงษ์กะพนัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอที่
ประชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าตามพระราชบญัญตัิบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวน
ใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ  ซึง่หากพน้จากต าแหน่งจะเลอืกเขา้
รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

ทัง้นี้ บรษิัทได้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 มกีรรมการบรษิัททัง้สิน้ 11 ท่าน ดงันัน้ กรรมการ 4 ท่าน ต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม กรรมการอสิระ 
2. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทยพ์รเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการอสิระ 
3. นายวริชั  วงศน์ิรนัดร ์ กรรมการ 
4. ดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร กรรมการอสิระ 

จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ งจ านวน 4 ท่ าน ได้แก่  1) ศาสตรเมธี ดร .สุปรีดิ  ์  วงศ์ดีพร้อม                                   
2) ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทยพ์รเทพ  ศริวินารงัสรรค ์3) นายวริชั  วงศน์ิรนัดร ์4) ดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร 

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีดดงัปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที ่3 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชุมแลว้ 
 
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี มนีโยบาย
การพจิารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อใหเ้ลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั โดยพจิารณาจากคุณสมบตั ิประสบการณ์ และผลการ
ปฏบิตังิานของบุคคลดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้และมคีวามเหน็ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในต าแหน่ งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้
ปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีใ่นฐานะกรรมการดว้ยดตีลอดมาและเพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
ผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ และเหน็ควรเสนอเลอืกตัง้กรรมการใหม่ตามรายชื่อทีน่ าเสนอในขา้งตน้ เนื่องจากบุคคลดงักล่าว
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถอนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนบัสนุนใหธุ้รกจิของบรษิทัประสพความส าเรจ็ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ถงึความเหมาะสมและประโยชน์สงูสุดของบรษิทั โดยเหน็ว่ากรรมการทีอ่อกจาก
ต าแหน่งตามวาระขา้งต้น มคีุณสมบตัิครบถ้วน ปฏบิตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดตีลอดมาและเพื่อให้การ
บรหิารงานของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัในต าแหน่งเดมิอกี
วาระหนึ่ง ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษัทภบิาลทีด่ ีจงึเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนด
ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการใหผู้้ถอืหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูส้อบถามผูถ้อืหุน้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืทกัทว้ง 
ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืทกัทว้ง เลขานุการบรษิทั จงึน าเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระ 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามทีน่ าเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยมคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

1) ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม ไดร้บัเลอืกตัง้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
2) ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทยพ์รเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ไดร้บัเลอืกตัง้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
3) นายวริชั  วงศน์ิรนัดร ์ไดร้บัเลอืกตัง้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
4) ดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร ไดร้บัเลอืกตัง้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ เชญิ คุณสุมนา  วงษ์กะพนัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอทีป่ระชุม
พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 31 
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรปูของเบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอื่นตามทีท่ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป 
หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้อาจให้ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบ
ของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนโดยค านึงถงึความสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทน
กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั ผลการด าเนินงานของบรษิทัผลการปฏบิตังิาน
และภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกจิโดยรวมแลว้จงึน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพจิารณาและน าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 ดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนไม่เกนิ 5,200,000 บาท ซึง่เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 
เนื่องจากกรรมการมภีารกจิและความรบัผดิชอบทีเ่พิม่มากขึน้จากการขยายธุรกจิ จงึท าใหจ้ านวนครัง้ในการ
ประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทมีแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส และค่าเบีย้
ประชุมทีน่อกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส ซึง่เป็นอตัราตามทีร่ะบุในหนงัสอืเชญิประชุม และตามทีป่รากฏ
ในจอภาพ (ทัง้นี้ ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงระหว่างปีแต่ไม่เกนิวงเงนิทีข่ออนุมตั)ิ 

ตารางแสดงโครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปีทีเ่สนอเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 
ประจ าปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ประจ าปี 2561 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(รายไตรมาส) 

ค่าเบี้ย
ประชมุ* 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(รายไตรมาส) 

ค่าเบี้ย
ประชมุ* 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการ 35,000 15,000 35,000 15,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 30,000 12,000 30,000 12,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 25,000 5,000 25,000 5,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 30,000 15,000 30,000 15,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 25,000 12,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 30,000 15,000 30,000 15,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 25,000 12,000 25,000 12,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 10,000 5,000 10,000 5,000 
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการ - 15,000 - 15,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร  12,000  12,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร - 5,000 - 5,000 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชมุ และ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสกรรมการ: - ไม่มี - 
หมายเหตุ : *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครัง้) 
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2. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนัสคณะกรรมการ ก าหนดเกณฑใ์นการจ่ายโบนัสกรรมการในอตัราร้อยละ 1 ถงึ 5 ของ
เงนิปันผลจ่ายในปีนัน้ๆ โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรต่อไป 

 
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตันิโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและ

ก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อย
อื่น ๆ ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนไม่เกนิ 5,200,000 บาทตามทีเ่สนอขา้งต้น และ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนสักรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานในแต่ละปี ในอตัรารอ้ยละ 1 ถงึ 5 ของเงนิปันผลจ่าย
ในปีนัน้ๆ ทัง้นี้ ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัไปด าเนินการจดัสรรค่าตอบแทนในรายละเอยีดต่อไป 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูส้อบถามผูถ้อืหุน้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืทกัทว้ง 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม หรือทกัท้วง เลขานุการบริษัท จึงน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามทีน่ าเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม มคีะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

ประธานฯ เชิญ รองศาสตราจารย์ บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
น าเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

รองศาสตราจารย ์บุญเสรมิ  วมิุกตะนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ กล่าวว่าเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่บญัญตัวิ่า “ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปีและในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้” 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีใน
อุตสาหกรรมและขนาดของสนิทรพัยใ์กล้เคยีงกนัและเปรยีบเทยีบกบัผู้สอบบญัชใีนกลุ่มบิก๊โฟร์ และได้เสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั โดยท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชเีป็นปีแรก ดงันี้ 

1) นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8179 หรอื 
2) นางสาวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10042 หรอื 
3) นางสาวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10235 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบญัชจีากการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและ

ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิัท ปี 2562 จ านวนเงนิ 2,200,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งลดลง 500,000 
บาท จากค่าสอบบญัชปีี 2561  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
21 

 

 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิัทในอุตสาหกรรมและ
ขนาดของสนิทรพัย์ใกล้เคียงกนั และมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อที่ประ ชุมสามญัผู้ถือหุ้น
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัจิ านวนเงนิค่าสอบบญัชตีามทีไ่ดน้ าเสนอขา้งตน้ ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยผูส้อบบญัชไีม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรอื ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อ ย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และมไิดถ้อืหุน้ในบรษิทัและบรษิทัในเครอืแต่
อย่างใด 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุม
สามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท 
ประจ าปี 2562 และอนุมตัเิงนิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 จ านวน 2,200,000 บาท ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูส้อบถามผูถ้อืหุน้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืทกัทว้ง 
ปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถาม หรอืทกัท้วง เลขานุการบรษิัท จงึน าเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนด
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 ตามที่น าเสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายและ

แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั น าเสนอที่ประชุมพจิารณาอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัโดยวธิี

ตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายและแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
นางสาวจุฑามาศ  มาลยั เลขานุการบรษิทั กล่าวว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัพุธที ่27 

กุมภาพนัธ์ 2562 ได้อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,198,922 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 
549,682,133 บาท โดยวิธตีัดหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมไิด้น าออกจ าหน่ายจ านวน 112,516,789 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามญัจดทะเบยีน
คงเหลอืจากการจดัสรรไวร้องรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ครัง้ที ่1 (TSR-W1) จ านวน 112,516,789 หุน้ และ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน ดงันี้ 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 549,682,133 บาท (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นหกแสนแปดหมื่นสองพนัหนึ่งรอ้ยสามสบิสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น : 549,682,133 หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นหกแสนแปดหมื่นสองพนัหนึ่งรอ้ยสามสบิสามหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั : 549,682,133 หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นหกแสนแปดหมื่นสองพนัหนึ่งรอ้ยสามสบิสามหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ :   -ไม่ม-ี”  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
22 

 

 
คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 

662,198,922 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 549,682,133 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 
112,516,789 หุน้ และเหน็ควรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ทัง้นี้ เสนอใหอ้นุมตัมิอบอ านาจให ้กรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากกรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้มอี านาจในการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการแก้ไขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 

เลขานุการบรษิัทเป็นผู้สอบถามผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม หรอืทกัท้วง ปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้น
ซกัถาม หรอืทกัท้วง เลขานุการบรษิัท จงึน าเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทโดยวธิตีดัหุน้จด
ทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายและแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,198,922 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
549,682,133 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 112,516,789 หุน้ และเหน็ควรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื
บรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 370,376,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวต่อทีป่ระชุมว่าไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระครบถ้วนแลว้ ขอเชญิผูถ้อืหุน้ซกัถาม หรอื
แสดงความเหน็เพิม่เตมิต่อไป 
ค าถาม นางสรุสัวด ี ค าเถยีร อาสาพทิกัษ์สทิธิผ์ูถ้อืหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่าจากสนิคา้ทีบ่รษิทัขายหรอืจะ
ขายในอนาคต บรษิทัไม่ไดผ้ลติเองทัง้หมด จงึขอทราบหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเลอืกสนิคา้เพื่อน ามาจ าหน่าย และเงื่อนไขการ
รบัประกนัสนิคา้รวมถงึเหตุผลทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกซือ้สนิคา้จากบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
ค าตอบ นายเอกรัตน์  แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเครื่องกรองน ้าเป็นสินค้าที่บริษัทผลิตเอง แต่ในส่วน
เครื่องใชไ้ฟฟ้า บรษิทัพจิารณาเลอืกสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมและมตีรายีห่อ้ทีม่ชีื่อเสยีงในทอ้งตลาด โดยท าการซือ้ตรงกบับรษิทั
เจา้ของตรายี่หอ้นัน้ ๆ ไม่ผ่านตวัแทนจ าหน่ายคนกลาง ซึง่บรษิทัเหล่านี้เป็นบรษิทัใหญ่ทีม่กีารรบัประกนัสนิคา้ในการขายผ่าน
ตวัแทนจ าหน่าย จากการทีบ่รษิทัขายสนิคา้เป็นเงนิผ่อน ลูกคา้ทีไ่ม่มบีตัรเครดติกส็ามารถผ่อนช าระได ้โดยบรษิทัจะตรวจขอ้มลู
เครดติของลูกคา้กลุ่มนี้ และสิง่ส าคัญในการขายแบบเงนิผ่อนคอืต้องท าใหลู้กคา้มัน่ใจในการบรกิารและการรบัประกนั โดยจาก
ประสบการณ์ในการขาย 40 กว่าปี บรษิทัขายสนิคา้เป็นเงนิผ่อนประมาณ 80%-90% จงึใหค้วามส าคญัในการบรกิารทีม่มีาตรฐาน 
เพื่อใหล้กูคา้มัน่ใจในการผ่อนช าระค่าสนิคา้ตามปกต ิ
 
ค าถาม นายมานะ  กรรณเลขา สอบถามว่าจากทีบ่รษิทัไปร่วมทุนเปิดบรษิทัในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  
ซึง่เหน็ว่ามยีอดขายค่อนขา้งน้อยแต่บรษิทัมกีารรบัจา้งผลติเครื่องกรองน ้า OEM ใหก้บับรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่ท าตลาดในประเทศเพื่อนบา้น ในขณะทีผู่บ้รหิารของบรษิทักจ็ะขยายตลาดไปต่างประเทศ จงึขอทราบแนวทางการท าตลาด
ของบรษิัทในอนาคต และในปีก่อน ๆ ทางบรษิัทมกีารขยายสาขาและศูนยบ์รกิาร แต่ในปัจจุบนัเหมอืนไม่ได้ยนิข่าวการขยาย
สาขาและศนูยบ์รกิารแสดงว่าบรษิทัหยุดขยายสาขาและศนูยบ์รกิารแลว้ใช่หรอืไม่  
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บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
23 

 

 
ค าตอบ นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า สภาวะตลาดเครื่องกรองน ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาวเหมอืนกบัในไทย คอื ยงัคงกระจุกตวัอยู่ในเมอืง ซึง่ปัจจุบนั บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั ท าตลาดในเวยีงจนัทน์
เป็นหลกั โดยในอนาคตมแีผนร่วมกบับรษิัทร่วมทุนที่จะขยายไปยงัเมอืงต่าง ๆ โดยพิจารณาคุณภาพน ้า ในส่วนของบรษิัท        
ซคัเซสมอร ์บอีิง้ จ ากดั (มหาชน) ท าการจ าหน่ายสนิคา้ในรปูแบบขายตรงในระบบเงนิสดทีม่รีาคาค่อนขา้งสงู ซึง่มกีลุ่มลูกคา้คน
ละกลุ่มกบัของบรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั ทีม่รีูปแบบการขายเหมอืนกบับรษิทั เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ในการขายรปูแบบ
เงนิผ่อน และส าหรบัเรื่องของสาขาและศนูยบ์รกิาร บรษิทัใชส้าขาในลกัษณะเป็นจุดรวมของทมีขายทีจ่ะกระจายไปขายในจุดต่าง 
ๆ ในจงัหวดันัน้ ๆ และจงัหวดัใกลเ้คยีง ในปัจจุบนับรษิทัเริม่ท า Big data โดยการเกบ็ตวัอย่างน ้าดบิเพื่อวเิคราะหค์ุณภาพน ้าใน
แต่ละพืน้ที ่บรษิทัจะน าขอ้มลูเหล่าน้ีและใชก้ารตลาดช่วยในการขายตลาดต่อไป  
 
ค าถาม นายบุญชยั  สุขสริยิะโยธนิ สอบถามว่าในปี 2562 บรษิทัก าหนดเป้าหมายการเตบิโตรอ้ยละเท่าใด จากปัจจยัอะไร และ
ในเรื่องของการลดค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร บรษิทัก าหนดเป้าหมายลดลงรอ้ยละเท่าใด จากปัจจยัอะไร 
พรอ้มทัง้สอบถามในเรื่องของการขาย Online มกีารเตบิโตรอ้ยละเท่าไร และในส่วนของค่าใชจ้่ายทีล่ดลง อยากทราบว่าบรษิัท
สามารถลดค่าใชจ้่ายจากดา้นใดไดอ้กี 
ค าตอบ นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่าบรษิทัตัง้เป้าหมายการเตบิโตทีร่อ้ยละ 20 โดยปัจจยัแรกมาจาก
การสรรหาบุคลากรในการขายสนิคา้เพิม่ ซึง่บรษิทัจะสรา้ง Hub เพื่อสรรหาพนักงานขายจากแหล่งแรงงาน และปัจจยัต่อมาคอื
การท าการตลาดเพิม่ขึน้ซึง่จะท าใหไ้ด ้prospect customer ทีส่่งใหพ้นักงานขายไดม้ากขึน้ และในส่วนของการควบคุมค่าใชจ้่าย 
ในสว่นค่าใชใ้นการขาย ไดม้กีารร่วมมอืกนัหลายสว่นงาน ค่าใชจ้่ายส ารองหนี้สญูจะลดลงหากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรอื
ช่องทางขายใหม่เพิม่ขึน้ ซึง่ช่องทางนี้เป็นการขายทีม่คีุณภาพ และตัง้แต่ต้นปี 2562 บรษิทัไดป้รบักลยุทธใ์หห้น่วยงานเกบ็เงิน
ท าการตรวจสอบการขาย 100% โดยให้ปฏเิสธการขายได้ ซึ่งจะส่งผลใหพ้นักงานขายปรบัตวัและขายอย่างมคีุณภาพมากขึน้ 
นอกจากนี้จะท าการตดิ QR Code ทีต่วัสนิคา้เพื่อใหลู้กคา้สแกนเพื่อจ่ายช าระไดเ้องโดยไม่ตอ้งรอพนักงานเขา้ไปเกบ็เงนิ ซึง่จะ
ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการเกบ็เงนิลง และบรษิทัใชน้โยบายใชก้ารตลาดน าการขาย ซึง่จะช่วยใหล้ดค่าใชจ้่ายบางสว่นไดอ้กี 
 
ค าถาม นายปฏกิาร  กนกศริมิา กล่าวชื่นชมบรษิทัทีม่กีารจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยตลอด พรอ้มทัง้สอบถามว่าในปี 2561 มี
การตัง้ส ารองหนี้สญูเป็นสดัสว่นเท่าไรต่อลูกหนี้หรอืยอดขาย เน่ืองจากมกีารปรบันโยบายในการตัง้ส ารองหนี้สญู  และในปี 2562 
มเีป้าหมายปรบัลดหนี้สญูเป็นเท่าไร พรอ้มทัง้สอบถามเพิม่เตมิว่าจากทีบ่รษิทัก าหนดกลยุทธใ์ช ้Marketing น าขาย ในปี 2562 
บรษิทัตัง้งบประมาณ (Budget) ไวเ้ท่าใด เพื่อจะไดต้ดิตามค่าใชจ้่ายในการขายได ้
ค าตอบ นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่าหนี้เสยีทีแ่สดงในหน้างบไม่ใช่ลูกคา้ทีเ่ป็น NPL แต่มบีางส่วน
จากลูกค้าไม่ช าระค่าสนิค้าในงวดที่สอง ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นปัญหาและเริ่มแก้ไขปัญหาโดยต้นปี 2562 ให้พนักงานเก็บเงนิ
ตรวจสอบคุณภาพการขายและสามารถปฏเิสธการขายได ้เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิหนี้เสยีในอนาคต แต่อาจจะใชเ้วลาหลายเดอืนจงึ
จะเห็นผล ซึ่งวิธีนี้จะท าให้พนักงานขายไม่ได้รบัค่าตอบแทน และจะท าให้พนักงานขายปรบัตวัในการขายมคีุณภาพมากขึน้ 
นอกจากนี้การเพิม่สดัส่วนการขายในช่องทางขายใหม่ทีต่ัง้เป้ารอ้ยละ 10 ของยอดขายทัง้หมด โดยคาดว่าปลายปีนี้จะมสีดัสว่น
เป็นรอ้ยละ 20 ซึง่หนี้เสยีจากการขายในช่องทางนี้ต ่ามาก และสดุทา้ยคอืการน าเครื่องกรองน ้ายดึคนืมาเพิม่มลูค่า 

นายสยาม  อุฬารวงศ ์รองประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจงเพิม่เตมิว่าปี 2560 บรษิัทม ีNPL ประมาณ 7% แต่ปี 
2560 ลดลงเหลอื 6.34% คอื ลดลงประมาณ 0.6% โดย NPL ในปี 2561 แบ่งเป็นหนี้ทีค่า้งช าระเกนิ 3 งวดไม่ตดิต่อกนั 3.67% 
และเป็นหนี้ที่ค้างช าระเกนิ 3 งวดติดต่อกนัประมาณ 3% ซึ่งหมายถึงมหีนี้เสยีค่อนขา้งต ่า ในขณะที่มกีารตัง้ส ารองไวท้ัง้หมด 
8.6% ของลกูหนี้ บรษิทัมองว่ามกีารตัง้ส ารองหนี้เสยีทีเ่พยีงพอต่อ NPL ทีเ่กดิขึน้ 

นายสหสั  ตรทีพิยบุตร ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า แผนการตลาดจะต้องดูจงัหวะและเวลาในการน ามาใช้แต่ละ
ครัง้ โดยจะเน้นการประชาสมัพนัธม์ากขึน้  
 
ค าถาม นายไชยยศ  พงศจ์ารุสถติ สอบถามว่าจากการแปลงใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(TSR-W1) มผีูใ้ชส้ทิธน้ิอยกว่าทีบ่รษิทัก าหนด
ไวส้ง่ผลกระทบต่อบรษิทัในระยะยาวต่อการขยายกจิการหรอืไม่อย่างไร และในการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าขายผ่าน Online จะท าการ
ขายโดยใชส้าขาต่างจงัหวดัไดอ้ย่างไร  
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ค าตอบ นายเอกรตัน์  แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ชี้แจงว่า ไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากฐานะการเงนิของบรษิัทค่อนขา้ง
แขง็แกร่ง และการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเงนิผ่อนในต่างจงัหวดัมผีูข้ายอยู่แลว้หลายราย ทัง้นี้ การจดัการลูกหนี้เป็นสิง่ทีย่ากส าหรบั
การขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเงนิผ่อน ดงันัน้ ในปัจจุบนับรษิทัจงึจ ากดัพืน้ทีก่ารขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเงนิผ่อนในพื้นทีก่รุงเทพฯ ปรมิณฑล 
และในต่างจงัหวดั เช่น อยุธยา และชลบุรี ซึ่งอยู่ในระยะทางที่บริษัทสามารถดูแลได้ แต่ในอนาคตหากบริษัทขยายการขาย
เครื่องใชไ้ฟฟ้าไปทัว่ประเทศอาจจะตอ้งใชส้าขาร่วมกนักบัเครื่องกรองน ้าเพื่อเกบ็สนิคา้และการบรกิาร ซึง่หากในอนาคตบรษิทัจะ
ขยายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเงนิผ่อนไปยงัสาขาจะตอ้งพจิารณาก่อน 

ไม่มผีูใ้ดซกัถาม หรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูม้เีกยีรตทิุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี้ และกล่าวปิดการ
ประชุมเวลา 15.30 น. 
 
  ลงชื่อ ....................................................................... 
   (นายสหสั  ตรทีพิยบุตร) 
   ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานทีป่ระชมุ 
    
ลงชื่อ .......................................................................   
 (นางสาวจุฑามาศ  มาลยั)   
 เลขานุการบรษิทั / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ   

 
 

-นางสาวจฑุามาศ  มาลยั- 

-นายสหสั  ตรทิีพยบุตร- 


