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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 
ของ 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมือวนัศกุร์ ที 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. 

 

ณ โรงแรมเซน็ทรัลเพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีนายธีระชยั ประสิทธิ

รัตนพร รองประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธานทีประชมุ ประธานทีประชมุแถลงต่อทีประชมุว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2556 ของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้นซงึมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัที 

2 เมษายน 2556 ทงัสิน 1,828 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 383,999,988 หุ้น โดยในวนันี มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง 14 ราย 

และโดยการมอบฉนัทะ 32 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทงัสิน  46 ราย  นบัจํานวน

หุ้นได้ทงัหมด 291,268,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.85 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุทงัหมด 383,999,988 หุ้น ครบเป็น

องค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบคุคลที

เกียวข้องเข้าร่วมประชมุดงันี 

 

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเข้าร่วมประชมุมีดงันี 

1. นายธีระชยั ประสทิธิรัตนพร รองประธานกรรมการ 

2. นายธีระพงษ์ ประสทิธิรัตนพร กรรมการ 

3. นายธีรยทุธ์ ประสทิธิรัตนพร กรรมการ 

4. นายธีรศกัดิ ประสทิธิรัตนพร กรรมการ 

5. พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

7. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

บคุคลทีเกียวข้องทีได้รับเชิญร่วมประชมุมีดงันี 

1. นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ทีปรึกษาทางการเงิน 

2. นายภสันนัท์ สวุรรณน้อย  ทีปรึกษากฎหมาย 

 

ประธานทีประชมุได้ชีแจงให้ทีประชมุทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี การนบัคะแนนในวาระที 1, 

วาระที 3 ถงึ 5 และวาระที 7 ต้องผา่นมติทีประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ยกเว้นวาระที 2 เป็นวาระแจ้งเพือทราบไม่มีการลงมติ  โดยวาระที 2 เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555 

ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ในสว่นวาระที 6 ซงึเป็นวาระการพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2556 จะต้องผ่านมติด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของคะแนนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
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ประธานทีประชุมได้ชีแจงให้ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  โดยผู้ ถือหุ้ นจะได้รับบัตร

ลงคะแนนทีทางบริษัทมอบให้  ซึงการนบัคะแนนนนัทางเจ้าหน้าทีจะทําการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ ไม่เห็นด้วย” 

และ “ผู้ ทีงดออกเสียง” เท่านนั  เพือความสะดวกในการนบัคะแนนในแต่ละมติ  ทงันี วิธีการลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะ

ดําเนินการเช่นเดียวกนัในทกุระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิม บริษัทจะนบั

จํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทกุครัง โดยผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุในภายหลงั จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระทียงัมิได้มีการ

ลงมติเทา่นนั 

ภายหลงัจากทีได้มีการชีแจงรายละเอียดเกียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย  

ประสทิธิรัตนพร จงึเริมการประชมุตามระเบียบวาระดงันี    

 
วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2555 
 ประธานทีประชมุได้เสนอรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2555 ได้จดัขึนเมือวนัที 24 กนัยายน 2555 โดยมี

สําเนารายงานการประชมุตามทีแนบพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  รายงานการประชมุวิสามญัผู้

ถือหุ้นครังที 1/2555 ซงึได้จดัขนึเมือวนัที 24 กนัยายน 2555 ได้บนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง  จึงเห็นสมควรให้

ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานทีประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิมเติมหรือไม ่

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2555 ซงึได้ประชมุเมือวนัที 24 กนัยายน 2555  

ทีประชมุได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2555 ตามทีได้เสนอด้วยคะแนนเสียง

ทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 

เหน็ด้วย 291,098,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 170,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 

 
วาระที 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีตังแต่วันที 1 มกราคม 2555 ถงึ วันที 31 ธันวาคม 2555
 ประธานทีประชมุได้เสนอให้ทีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2555 

ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 2555 ทีบริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครังนี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรทีจะ

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชีตงัแต่วนัที  1 มกราคม 2555 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจําปี 2555 ของบริษัท 

 ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่าวาระนีเป็นวาระการแจ้งเพือทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และ

สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิมเติมหรือไม ่

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือคําแนะนําเพิมเติม 
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วาระที 3 พจิารณาอนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สาํหรับรอบปีระยะเวลา
บัญชีสนิสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 
 ประธานทีประชมุได้เสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2555 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ซึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนมุตัิ

งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2555 ตามทีปรากฏใน

รายงานประจําปี 2555 

 ประธานทีประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิมเติมหรือไม ่

    เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิมเติม ประธานทีประชมุจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนมุตัิ

งบดลุ งบกําไรขาดทนุและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2555  

 ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2555 ตามทีเสนอด้วยคะแนนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 

เหน็ด้วย 291,108,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 160,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 

  
วาระที 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสะสมและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2555  
 ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า  ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 

กําหนดให้ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน” นอกจากนี 

บริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิทีเหลือหลงัจากหกัเงินทนุสํารองต่างๆ 

ทุกประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอืนใด และการจ่ายปันผลนันไม่มี

ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ และมติคณะกรรมการบริษัททีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูก

นําเสนอเพือขออนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้

จ่ายได้ก่อนรายงานให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2555 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมี

ความเห็นว่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมาย 8 ล้านบาท ทีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนมุตัิการ

จดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2555 ดงันี 

 - จดัสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,636,790.76 บาท ซงึคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2555 

 ประธานทีประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิมเติมหรือไม ่

            เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชมุจึงขอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรกําไรสะสมประจําปี 2555 

 ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิการจัดสรรกําไรสะสมประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 



 

10 

การลงคะแนนออกเสียงการจดัสรรกําไรสะสมประจําปี 2555 

เหน็ด้วย 291,108,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 160,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 

  

 ตอ่มาประธานทีประชมุได้แจ้งให้ทีประชมุถงึการลงคะแนนเสียงการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมี

ความเหน็วา่ ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ดงันี 

 - จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจํานวนเงิน 15.36 

ล้านบาท จากกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้จํานวน 32,735,815.13 บาท ซงึเท่ากบัประมาณร้อยละ 46.92 ของกําไรสทุธิ หรือร้อย

ละ 49.39 ของกําไรสทุธิหลงัหกัทนุสํารองตามกฎหมาย ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีกําหนดไว้ของบริษัท  

 เงินปันผลทงัหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิทีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ดงันนัจึงได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่าย

ร้อยละ 10 

 โดยบริษัทจะกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที 1 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชือตาม ม.225 

ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (และตามทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุจดทะเบียนในวนัที 2 

เมษายน 2556 กําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที 17 พฤษภาคม 2556 

 ประธานทีประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิมเติมหรือไม ่

             เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชมุจึงขอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัิ

การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 

 ทีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 

 การลงคะแนนออกเสียงการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 

เหน็ด้วย 291,108,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 160,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 

  
วาระที 5 พจิารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ  
 ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที 19 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปีทกุครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนนั ถ้าจํานวนกรรมการจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับ

เลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั ให้จบั

สลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการทีอยูใ่นตําแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง”    
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 โดยในปีนี มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายประวิทย์  ประสทิธิรัตนพร  ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายธีระพงษ์  ประสทิธิรัตนพร   กรรมการบริษัท 

3. นายธีรศกัดิ  ประสทิธิรัตนพร   กรรมการบริษัท 

 

 ทังนี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้ มีความรู้ 

ความสามารถ จงึเหน็ควรเสนอชือให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเข้าตําแหน่งอีกวาระหนงึ  

นอกจากนี นายประวิทย์ ประสิทธิรัตนพร, นายธีระพงษ์ ประสิทธิรัตนพร และนายธีรศกัดิ ประสิทธิรัตนพร ซึงเป็น

ผู้ เกียวข้องกบัวาระนี ได้แสดงเจตจํานงลว่งหน้าในการงดออกเสียงในการเลือกคณะกรรมการกลบัเข้าตําแหน่งในวาระนี เพือให้ที

ประชมุได้ใช้สทิธิพิจารณาแตง่ตงักรรมการเพือมาดํารงตําแหน่งในวาระตอ่ไป 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

แต่งตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง โดยประวัติโดยสังเขปของ

กรรมการทีได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัทได้จดัสง่พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิมเติมหรือไม ่

 เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ทีประชุม

พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 ทีประชมุจงึพิจารณาและมีมติอนมุตัิการแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ  แยกพิจารณาการลงมติ ดงันี 

 

1. นายประวิทย์  ประสทิธิรัตนพร (ประธานกรรมการบริษัท) 

เหน็ด้วย 233,508,620   เสียง คิดเป็นร้อยละ 80.17 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 57,760,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 19.83 

 

2. นายธีระพงษ์  ประสทิธิรัตนพร (กรรมการบริษัท) 

เหน็ด้วย 248,196,620   เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.21 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 43,072,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 14.79 

 

3. นายธีรศกัดิ  ประสทิธิรัตนพร  (กรรมการบริษัท)        

เหน็ด้วย 247,908,620   เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.11 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 43,360,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 14.89 
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วาระที 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 
 ประธานทีประชมุได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่  คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด

ข้อมลูประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซงึได้จดัสง่พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนมุตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามทีเสนอ  

 ประธานทีประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิมเติมหรือไม ่

 เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556  โดยแจ้งวา่ในวาระนีจะต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียง

ทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

 ทีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี          

     

เหน็ด้วย 291,108,620   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 160,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 

 
วาระที 7 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 
 ประธานทีประชมุได้ชีแจงต่อทีประชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตงั นายประดิษฐ์ รอด

ลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4334 แห่งบริษัท เอ

เอสที มาสเตอร์ จํากดั หรือ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 2982 หรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขที 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5599 แห่งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชนัแนล จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 4 ปี)  เนืองจากได้ปฏิบตัิตามหน้าทีอย่างดีตลอดเวลา 3 ปีทีผ่านมา และ

เป็นผู้ สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทีผู้ สอบบัญชี

ดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่

อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2556 เท่ากบั 500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงือนไขของบตัรสง่เสริม

การลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวม 530,000 บาท) ซึงมากกว่าค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2555 จํานวน 30,000 

บาท 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะแต่งตงัให้นาย

ประดิษฐ์ รอดลอยทกุข์ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4334 

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั หรือ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 2982 หรือนางวิไลรัตน์ โรจน์

นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5599 แห่งบริษัท 

ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึงเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ

บริษัทสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชี สินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทงัสินเป็นจํานวนเงิน 530,000 

บาท  (ห้าแสนสามหมืนบาทถ้วน) 
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 ประธานทีประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิมเติมหรือไม ่

 เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมัติ

แตง่ตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2556  

 ทีประชมุได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง

ทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

 

เหน็ด้วย 291,108,620   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 160,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 

 
วาระที 8 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานทีประชมุได้แจ้งทีประชุมว่าวาระนีเป็นการตอบข้อซกัถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น ประธานทีประชุมได้

สอบถามวา่หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซกัถามได้  

 

1. ผู้ ถือหุ้นท่านแรกได้ถามประธานทีประชมุถึงผลประกอบการประจําไตรมาสที 1 ของปี 2556 และสดัส่วนของการ

สง่ออกของบริษัท โดยหากมีการสง่ออก บริษัทจะมีมาตรการประกนัความเสียงของคา่เงินอยา่งไร 

ประธานทีประชุมได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นท่านแรกว่า ขณะนีบริษัทยงัไม่สามารถแจ้งผลประกอบการประจําไตร

มาสที 1 ของปี 2556 ตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ เนืองจากบริษัทต้องให้ผู้สอบบญัชีรับรองงบดลุ งบขาดทนุกําไร และกรรมการจะต้องอนมุตัิงบ

ดงักลา่วก่อนทีจะแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป จงึไมอ่าจแจ้งผลประกอบการประจําไตรมาสที 1 ของปี 2556 ตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ 

ในส่วนของการสง่ออกของบริษัท ปัจจบุนัการส่งออกมีสดัส่วนอยู่ทีร้อยละ 10 และอีกร้อยละ 90 จะเป็นการจําหน่าย

ภายในประเทศ และบริษัทมีการประกันความเสียงของค่าเงินจากอัตราแลกเปลียนโดยมีการทําสัญญาซือหรือขายเงินตรา

ตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract)  

ประธานทีประชุมได้แจ้งทีประชุมเพิมเติมว่า บริษัทคาดว่าจะมีการส่งออกเพิมขึนในปีนี โดยมีการขายในตลาดใน

ภมิูภาค เช่น พม่า กมัพชูา ลาว เวียดนาม เพิมขึนเนืองจากกําแพงภาษีระหว่างภมิูภาคมีแนวโน้มจะลดลง ส่วนตลาดในประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย อียิปต์และตะวันออกกลางก็คาดว่าจะเติบโตขึนเช่นกัน เนืองจากประเทศเหล่านีกําลงักลบัสู่ภาวะปกติ

หลังจากเหตุการณ์การเมืองภายในประเทศในปีทีแล้วทําให้การส่งออกสะดุด เมือเหตุการณ์กลับเป็นปกติในปีนี บริษัทจึง

คาดการณ์วา่แนวโน้มการสง่ออกน่าจะดีขนึ  

 

2. ผู้ ถือหุ้นท่านต่อมาได้สอบถามประธานทีประชมุและคณะกรรมการบริษัทถึงสดัสว่นระหว่างการผลิตเพือจําหน่ายเอง 

และการรับจ้างผลติ  

ประธานทีประชมุได้แจ้งว่าสดัสว่นของการผลิตเพือจําหน่ายเองในปัจจบุนัมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สว่นการรับจ้างผลิต

อยู่ทีประมาณร้อยละ 40 โดยก่อนหน้าทีบริษัทจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทมีสดัส่วนการผลิตเพือ

จําหน่ายเองไม่ถึงร้อยละ 50 ต่อมามีแนวโน้มการตลาดเรืองการสร้างแบรนด์ และการทําให้สินค้าเป็นทียอมรับมากขึน จึงทําให้มี

สดัสว่นการผลติเพือจําหน่ายเองทีเพิมขนึ 
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3. ผู้ ถือหุ้นได้มีคําถามวา่นโยบายการขนึคา่แรงขนัตําของรัฐบาลสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทอยา่งไรบ้าง 

ประธานแจ้งว่า เนืองจากโรงงานของบริษัทตงัอยู่ ณ จงัหวดัสมทุรสาคร จึงได้รับผลกระทบจากการขึนค่าแรงขนัตําไป

เมือวนัที 1 เมษายน 2555 บริษัทจงึได้มีการปรับตวัโดยใช้เครืองจกัรเพิมขนึเพือทดแทนการใช้แรงงาน  สําหรับการขึนค่าแรงขนัตํา

เมือต้นปีทีผ่านมา ไม่ได้เกียวข้องโดยตรงกับการดําเนินงานของบริษัท แต่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อบริษัท กล่าวคือ ราคา

สินค้าหรือวัตถุดิบบางอย่างมีการปรับราคาขึนบ้าง อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมนันการขึนค่าแรงขันตํามีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทไมม่ากเนืองจากบริษัทได้รับผลกระทบไปแล้วในปีทีผา่นมา 

 

4. ผู้ ถือหุ้นได้มีคําถามเกียวกบักลยทุธ์ทางธุรกิจทีบริษัทจะแข่งขนักบัผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกนัจากประเทศ

จีน 

ประธานทีประชมุได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทจะใช้กลยทุธ์ด้านการบริการในการแข่งขนักบัผู้ประกอบการจากประเทศจีน 

เนืองจากสินค้าทีมาจากจีนสว่นใหญ่จะมีปัญหาเรืองคณุภาพ และในสว่นของสินค้าของบริษัทแม้ว่าคณุภาพจะได้รับการยอมรับ

แล้ว แต่บริษัทก็จะมีการพฒันาการบริการในเรืองการกระจายสินค้า การเข้าถึงผู้ขายและลกูค้าโดยตรง ตลอดจนการให้บริการ

ลกูค้าโดยตรง อีกทงับริษัทเชือว่าสินค้าทีนําเข้ามาจากจีนจะมีจุดอ่อนเรืองบริการอยู่อีกมาก ในเรืองของราคา บริษัทสามารถ

แข่งขนัในเรืองต้นทนุกบัผู้ประกอบการจากจีนได้ เนืองจากค่าแรงในจีนมีการปรับตวัสงูขึน โดยภาพรวม แนวโน้มในอนาคต การ

ทําตลาดสนิค้าของบริษัท คอ่นข้างจะได้เปรียบสนิค้าจากประเทศจีน 

 

5. ผู้ ถือหุ้นได้มีคําถามเกียวกบัแนวโน้มของกิจการในปี 2556 ของบริษัทเป็นอย่างไร บริษัทมีแผนการอย่างไรใน 3-5 ปี

ข้างหน้า  

ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่าแนวโน้มของกิจการในปี 2556 บริษัทได้มีการเปิดโรงงานเพิมขึนอีกสองโรงเพือ

ผลิตโคมไฟและหลอดไฟตามทีได้รับการอนมุตัิไปเมือปีทีแล้ว แนวโน้มของกิจการปีนี บริษัทคาดว่าจะเติบโตในส่วนของโคมไฟ

และผลิตภณัฑ์หลอด LED มากขึน และในปีนีจะมีการเน้นการทําตลาดในสว่นของการกระจายสินค้าให้มากขึน ถ้าไม่มีปัจจยัลบ

เข้ามาเกียวข้อง บริษัทคาดวา่ธุรกิจจะเติบโตได้อยา่งตอ่เนือง 

สําหรับแผนการของบริษัทใน 3-5 ปีข้างหน้านนั จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ประเทศไทยมี

ศกัยภาพและสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาทีตําทีสดุในภูมิภาค และประเทศอืนยงัมีจุดอ่อนเรืองคณุภาพสินค้าทียงัไม่สามารถ

แข่งขนัได้ ทําให้บริษัทคาดวา่จะสามารถจําหน่ายและสง่ออกได้มากขนึ  

 

6. ผู้ ถือหุ้นได้มีคําถามเกียวกบัค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบทีสงูกว่าค่าตอบแทนของประธานกรรมการ

บริษัท 

ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า กรรมการตรวจสอบทงัสามท่านเป็นกรรมการทีได้รับเชิญมาดํารงตําแหน่ง และ

ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทแต่อย่างใด อีกทังกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและบทบาททีสําคัญต่อบริษัท จึงมีการประเมิน

คา่ตอบแทนกรรมการทีตา่งออกไป 

 

7. ผู้ ถือหุ้นได้มีคําถามเกียวกบัแนวโน้มการขยายกําลงัการผลติของบริษัทวา่เป็นอยา่งไร 

ประธานทีประชมุได้แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่บริษัทมีการขยายกําลงัการผลติเพิมขนึทกุปี และถ้าการดําเนินงานเป็นไปตามแผน

ทีบริษัทวางเอาไว้ ภายใน 3 ปี โรงงานของบริษัทในปัจจุบนัจะไม่เพียงพอต่อการรองรับการผลิตทีเพิมขึนได้ และจะต้องขยาย

โรงงานเพิมขนึตอ่ไป 
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เมือไมมี่คําถามหรือข้อซกัถามเพิมเติม  ประธานทีประชมุจงึกลา่วปิดประชมุเวลา 12.00 น. 

 

 

              

        ___________________________ 

           (นายธีระชยั ประสทิธิรัตนพร)  

              รองประธานกรรมการและประธานทีประชมุ 

 
 

___________________________ 

   (นายธีระพงษ์  ประสทิธิรัตนพร) 

                                กรรมการ 


