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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 
ของ 

บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 

ประชุมเมื
อวนัศุกรท์ี
 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.  
 

ณ โรงแรมเซน็ทรลั เพลส เลขที
 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ)  มี

นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร รองประธานกรรมการทําหน้าที
เป็นประธานที
ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที

ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มผีูถ้อืหุน้ซึ
ง
มสีทิธเิขา้ร่วมประชุม ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัที
 21 มนีาคม 2557 ทั BงสิBน 1,549 คน นับจํานวนหุน้ได ้395,721,388 
หุน้ โดยในวนันีB มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 53 ราย รวมจํานวนผูถ้อืหุน้ที
เขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทั BงสิBน 66 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั Bงหมด 289,316,986 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
73.11 ของจํานวนหุ้นที
มีสทิธิเข้าร่วมประชุมทั Bงหมด 395,721,388 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที
กําหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 ของบรษิทัฯ มกีรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
และบุคคลที
เกี
ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดงันีB 

 
กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระที
เขา้ร่วมประชุมมดีงันีB 

1. พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
2. นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
3. นายทรงพล จนัทรผ่์องแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
4. นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร รองประธานกรรมการ 
5. นายธรียุทธ ์ประสทิธิ =รตันพร กรรมการ 
6. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ =รตันพร กรรมการ 
7. นายธรีศกัดิ = ประสทิธิ =รตันพร กรรมการ 

 

บุคคลที
เกี
ยวขอ้งที
ไดร้บัเชญิร่วมประชุมมดีงันีB 
1. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ผูต้รวจสอบบญัช ี
2. นางสาวณฐัยิา ภทัรกจิจานุรกัษ์ ที
ปรกึษาทางการเงนิ 
3. นางสาวรสัรนิทร ์กติติ =อคัรโกสนิ ที
ปรกึษาทางการเงนิ 
4. นายมุฒชิยั อรุณเรอืงอร่าม ที
ปรกึษาทางการเงนิ 
5. นายภสันนัท ์สวุรรณน้อย  ที
ปรกึษากฎหมาย 
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ประธานที
ประชุมไดช้ีBแจงใหท้ี
ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันีB การนับคะแนนใน
วาระที
 1, วาระที
 3 ถงึ 5 และวาระที
 7 ตอ้งผ่านมตทิี
ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ยกเวน้วาระที
 2 เป็นวาระแจง้เพื
อทราบไม่มกีารลงมต ิโดยวาระที
 2 เป็นการรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบ ในส่วนวาระที
 6 ซึ
งเป็นวาระการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของ
กรรมการประจําปี 2557 จะต้องผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุ้น
ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ประธานที
ประชุมได้ชีBแจงให้ที
ประชุมทราบถึงวธิีการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ  บรษิัทฯ จะใช้วิธี
ลงคะแนนตามบตัรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนที
ทางบริษัทมอบให้  ซึ
งการนับคะแนนนั Bนทาง
เจา้หน้าที
จะทาํการเกบ็ใบลงคะแนนเฉพาะในสว่นของ “ผูไ้ม่เหน็ดว้ย” และ “ผูท้ี
งดออกเสยีง” เท่านั Bน  เพื
อความสะดวก
ในการนับคะแนนในแต่ละมติ  ทั BงนีBวธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดยีวกนัในทุกระเบยีบ
วาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมเพิ
ม บรษิทัฯ จะนับจํานวนผูถ้อืหุน้และจํานวน
หุน้ใหม่ทุกครั Bง โดยผูถ้อืหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมในภายหลงั จะมสีทิธลิงคะแนนเฉพาะวาระที
ยงัมไิดม้กีารลงมตเิท่านั Bน 

ภายหลงัจากที
ไดม้กีารชีBแจงรายละเอยีดเกี
ยวกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัวาระการประชุมแลว้ นายธี
ระชยั  ประสทิธิ =รตันพร จงึเริ
มการประชุมตามระเบยีบวาระดงันีB    

 
วาระที* 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 
 ประธานที
ประชุมไดเ้สนอใหท้ี
ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 ที
ไดจ้ดัขึBนเมื
อ
วนัที
 26 เมษายน 2556 รายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชุมที
ไดแ้นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม (เอกสารแนบ 
2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั Bงดงักล่าว บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมใหผู้ถ้อืหุน้บรษิทัทุกท่าน และประกาศหนงัสอืเชญิประชุมดงักล่าวในหนังสอืพมิพ ์ตลอดจนมกีารลงมตแิละการ
บนัทกึรายงานการประชุมโดยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า  รายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 ซึ
งไดจ้ดัขึBนเมื
อวนัที
 26 เมษายน 2556 ไดบ้นัทกึการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็น
จรงิ จงึเหน็สมควรใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานที
ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 
เมื
อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุม

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 ซึ
งไดป้ระชุมเมื
อวนัที
 26 เมษายน 2556  
มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 ตามที
ไดเ้สนอดว้ย

คะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB  
จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 66 ราย 

เหน็ดว้ย 289,316,986 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที* 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั 2งแต่วนัที*  1 มกราคม 2556 ถึง วนัที*  31 
ธนัวาคม 2556  
 ประธานที
ประชุมได้เสนอให้ที
ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั Bงแต่วนัที
 1 
มกราคม 2556 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ที
บรษิัทฯ ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมในครั BงนีB 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
ที
จะรบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชตีั Bงแต่วนัที
  1 มกราคม 2556 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 รายละเอยีด
ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2556 ของบรษิทัฯ 
 ประธานที
ประชุมไดแ้จง้ต่อที
ประชุมว่าวาระนีBเป็นวาระการแจง้เพื
อทราบ และไม่มกีารลงคะแนนเสยีงแต่อย่าง
ใด และสอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถาม ขอ้สงสยัหรอืคาํแนะนําเพิ
มเตมิ 
ที
ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั Bงแต่วนัที
 1 มกราคม 2556 ถึง วนัที
 31 

ธนัวาคม 2556 ตามที
ประธานฯ แจง้ 
 

วาระที* 3 พิจารณาอนุมติังบดุล  งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  สาํหรบัรอบปี
ระยะเวลาบญัชีสิ2นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม 2556 
 ประธานที
ประชุมได้เสนอให้ที
ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชี
สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิBนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ตามที
ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ซึ
งได้ผ่านการ
พจิารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีล้ว (รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบ 3)  
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
ที
จะอนุมตัิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชสีําหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิBนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 
2556 ตามที
ปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 
 ประธานที
ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 

เมื
อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุม
พจิารณาอนุมตังิบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิBนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 
2556 

โดยในวาระนีBมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ
มขึBนอกีจาํนวน 1 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 11,500 หุน้ รวมมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทั BงสิBน 67 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 289,328,486 หุน้ 

 มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชี
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิBนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ตามที
เสนอดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย 
เหน็ดว้ย 289,328,486 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที* 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสม เงินทุนสาํรอง และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556  
 ประธานที
ประชุมไดแ้จง้ต่อที
ประชุมว่า  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 46 กาํหนดให ้“บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีส่วนหนึ
งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ 
(5) ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนีBจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
สบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน” นอกจากนีB บรษิทัมนีโยบายที
จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 40 
ของกําไรสุทธทิี
เหลอืหลงัจากหกัเงนิทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที
ได้กําหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทและตาม
กฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอื
นใด และการจ่ายปนัผลนั Bนไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัสาํคญั และมตคิณะกรรมการบรษิทัที
อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลตอ้งถูกนําเสนอเพื
อขออนุมตัจิากที
ประชุมผูถ้อืหุน้  เวน้
แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ
งคณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายไดก่้อนรายงานใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้
รบัทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ เกี
ยวกบัการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปี 2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา
แลว้มคีวามเหน็ว่า ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมทีุนสาํรองตามกฎหมาย 9.64 ลา้นบาท ที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
ที
จะอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปี 2556 ดงันีB 
 - จัดสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 604,644.58 บาท ซึ
งคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจาํปี 2556  
 ประธานที
ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 

เมื
อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสะสมประจาํปี 2556 เป็นทุนสาํรองของบรษิทัฯ  
 มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจดัสรรกําไรสะสมประจําปี 2556 เป็นทุนสาํรองของ
บรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

การลงคะแนนออกเสยีงการจดัสรรกาํไรสะสมประจาํปี 2556 เป็นทุนสาํรองของบรษิทัฯ  
จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย 

เหน็ดว้ย 289,328,486 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
  
 ต่อมาประธานที
ประชุมไดแ้จง้ใหท้ี
ประชุมถงึการลงคะแนนเสยีงอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2556 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ เกี
ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา
แลว้มคีวามเหน็ว่า ที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรที
จะอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2556 ดงันีB 
 - จ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท สาํหรบัหุน้
สามญัจํานวน 395,721,388 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 5.94 ล้านบาท จากกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้จํานวน 
12,092,891.61 บาท ซึ
งเท่ากบัประมาณรอ้ยละ 49.09 ของกําไรสุทธ ิหรอืรอ้ยละ 51.67 ของกําไรสุทธหิลงัหกัทุน
สาํรองตามกฎหมาย ซึ
งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลที
กาํหนดไวข้องบรษิทัฯ 
 เงนิปนัผลทั Bงหมดจะจ่ายจากกาํไรสุทธทิี
ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ดงันั Bนจงึไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั 
ณ ที
จ่ายรอ้ยละ 10 
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โดยบรษิทัฯ จะกําหนดรายชื
อผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที
 20 มนีาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื
อ
ตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และตามที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) โดย
วธิปิีดสมุดจดทะเบยีนในวนัที
 21 มนีาคม 2557 กาํหนดจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที
 16 พฤษภาคม 2557 
 ประธานที
ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 

เมื
อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2556 
 มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2556 ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้ือ
หุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 
 การลงคะแนนออกเสยีงการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2556 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย 
เหน็ดว้ย 289,328,486 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
  
วาระที* 5 พิจารณาแต่งตั 2งกรรมการแทนกรรมการที*ออกตามวาระ  
 ประธานที
ประชุมไดแ้จง้ต่อที
ประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที
 19 กําหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถ้อื
หุน้สามญัประจําปีทุกครั Bง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ
งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั Bน ถ้า
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี
สุดกบัส่วนหนึ
งในสาม (1/3) กรรมการ
ซึ
งพน้จากตําแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งอกีได ้กรรมการที
จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที

สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั Bน ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการที
อยู่ในตําแหน่งนานที
สุดนั Bนเป็นผู้
ออกจากตําแหน่ง”        
 โดยในปีนีB มกีรรมการที
ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 

1. พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
2. นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร   กรรมการบรษิทั 
3. นายธรียุทธ ์ประสทิธิ =รตันพร   กรรมการบรษิทั 

 ทั BงนีB คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ากรรมการซึ
งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าว เป็นผู้มี
ความรู ้ความสามารถ จงึเหน็ควรเสนอชื
อใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกกลบัเขา้ตําแหน่งอกีวาระหนึ
ง  

นอกจากนีB นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร และนายธรียุทธ ์ประสทิธิ =รตันพร ซึ
งเป็นผูเ้กี
ยวขอ้งกบัวาระนีB ได้
แสดงเจตจาํนงล่วงหน้าในการงดออกเสยีงในการเลอืกคณะกรรมการกลบัเขา้ตําแหน่งในวาระนีB เพื
อใหท้ี
ประชุมไดใ้ช้
สทิธพิจิารณาแต่งตั Bงกรรมการเพื
อมาดาํรงตําแหน่งในวาระต่อไป 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ชอบตามขอ้เสนอและเหน็สมควรใหท้ี
ประชุมผูถ้อื
หุน้อนุมตัแิต่งตั Bงกรรมการที
พน้จากตําแหน่งตามวาระทั Bง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ
ง โดยประวตัิ
โดยสงัเขปของกรรมการที
ไดร้บัเลอืกตั Bงเป็นกรรมการของบรษิทัไดจ้ดัส่งพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ (รายละเอยีด
ตามเอกสารแนบ 4) 
 ประธานที
ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 
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 เมื
อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคีําถามหรอืมคีําแนะนําเพิ
มเตมิ   ประธานที
ประชุมจงึเชญิพลตํารวจโท
อมัรินทร์ เนียมสกุล ออกจากห้องประชุมเพื
อให้ที
ประชุมได้ลงมติอย่างอิสระ ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั Bงกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระ 
 
 ที
ประชุมจงึพจิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตั Bงกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระ  แยกพจิารณาการลง
มต ิดงันีB 

1. พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ) 
มต ิ ที
ประชุมได้พจิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแต่งตั Bงพลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล เขา้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ
ง ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย 

เหน็ดว้ย 289,328,486 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
2. นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร (กรรมการบรษิทั) 
ประธานที
ประชุมไดเ้ชญิพลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล กลบัสู่หอ้งประชุม ประธานที
ประชุมขออนุญาตออก

จากห้องประชุม เพื
อใหท้ี
ประชุมไดล้งมติอย่างอสิระ และให้พลตํารวจโทอมัรนิทร์ เนียมสกุลทําหน้าที
เป็นประธานที

ประชุมในวาระนีB  

มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารแต่งตั Bงนายธรีะชยั  ประสทิธิ =รตันพร เขา้ดาํรงตําแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ
ง ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 66 ราย 
เหน็ดว้ย 246,128,486 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
3. นายธรียุทธ ์ ประสทิธิ =รตันพร  (กรรมการบรษิทั)        

ประธานที
ประชุมไดเ้ชญิคุณธรีะชยั  ประสทิธิ =รตันพร กลบัสูห่อ้งประชุมเพื
อทาํหน้าที
ประธานที
ประชุมอกีครั Bง
หนึ
ง ประธานที
ประชุมไดเ้ชญิใหคุ้ณธรียุทธ ์ ประสทิธิ =รตันพร ออกจากหอ้งประชุม เพื
อใหท้ี
ประชุมไดล้งมตอิย่างอสิระ  
 มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตั Bงนายธีรยุทธ์  ประสทิธิ =รตันพร เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ
ง ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 
 จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 66 ราย 
เหน็ดว้ย 246,128,486 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที* 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 
 ประธานที
ประชุมได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า  คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิัท โดยมรีายละเอยีดขอ้มูลประกอบการพจิารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5 ซึ
งไดจ้ดัส่งพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
ที
จะอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัตามที
เสนอ 
 ทั BงนีB รายละเอยีดการอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 มดีงัต่อไปนีB (เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2556) ต่อ
การเขา้ร่วมประชุมหนึ
งครั Bง 

ค่าเบี2ยประชมุ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ    20,000   บาท 
• กรรมการตรวจสอบ    15,000 บาท 
• ประธานกรรมการ  6,000 บาท 
• กรรมการ  5,000 บาท 
• ประธานกรรมการสรรหา  6,000 บาท 
• กรรมการสรรหา  5,000 บาท 
• ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  6,000 บาท 
• กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  5,000 บาท 
• ประธานกรรมการบรหิารความเสี
ยง  6,000 บาท 
• กรรมการบรหิารความเสี
ยง  5,000 บาท 

ทั BงนีB บรษิัทฯ กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ทั Bงในส่วนของค่าเบีBยประชุมและค่าตอบแทนรายปี 
ดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวงเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท 
 ประธานที
ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 
 เมื
อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคีาํถามหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิ ประธานที
ประชุมจงึขอใหท้ี
ประชุมลงมติ
อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 โดยแจง้ว่าในวาระนีBจะต้องผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีง
ทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB              
 จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย 
เหน็ดว้ย 289,328,486 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที* 7 พิจารณาแต่งตั 2งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 
 ประธานที
ประชุมได้ชีBแจงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเหน็สมควรแต่งตั Bง นาย
ประดษิฐ รอดลอยทุกข ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที
 218 หรอื นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที
 4334 แห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัอกี 1 ปี (รวม 5 ปี)  เนื
องจากไดป้ฏบิตัติาม
หน้าที
อย่างดตีลอดระยะเวลา 4 ปีที
ผ่านมา และเป็นผู้สอบบญัชทีี
ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยที
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่/ผูบ้รหิาร/บรษิทัย่อย หรอืผู้ที
เกี
ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2557 
เท่ากบั 500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื
อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวม
เป็นเงนิจาํนวน 530,000 บาท)  
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
ที
จะแต่งตั Bงใหน้ายประดษิฐ รอดลอยทุกขผ์ูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที
 218 หรอื นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที
 4334 แห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยใหค้นใดคนหนึ
งเป็น
ผูท้าํการตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิของบรษิทัสาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัช ีสิBนสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 ใน
อตัราค่าตอบแทนรวมทั BงสิBนเป็นจาํนวนเงนิ 530,000 บาท (หา้แสนสามหมื
นบาทถว้น) 
 ประธานที
ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 
 เมื
อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคีาํถามหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิ ประธานที
ประชุมจงึขอใหท้ี
ประชุมลงมติ
อนุมตัแิต่งตั Bงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2557  
 มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตั Bงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี
ปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 
   จาํนวนผูถ้อืหุน้ที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย 
เหน็ดว้ย 289,328,486 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
 
วาระที* 8 พิจารณาเรื*องอื*น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที
ประชุมไดแ้จง้ที
ประชุมว่าวาระนีBเป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ ประธานที

ประชุมไดส้อบถามว่าหากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะใหซ้กัถามได ้โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มี
คาํถามดงัต่อไปนีB 

1. จากงบดุล งบกาํไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิBนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ที
ไดพ้จิารณาอนุมตัิ
ไปในวาระที
 3 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธปิระจาํปีลดลง ทั Bงที
สดัสว่นของรายไดล้ดลงไปไม่มากนัก จงึขอใหบ้รษิทัฯ ชีBแจงถงึ
สาเหตุที
กาํไรสทุธปิระจาํปีของบรษิทัฯ ลดลง 

ประธานที
ประชุมชีBแจงว่า โดยรวมแลว้ ยอดขายและกําไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายในปี 2556 นั Bน ไม่ได้ลดลงใน
สดัสว่นที
มากนกั สาเหตุที
กาํไรสทุธปิระจาํปีของบรษิทัฯลดลง เนื
องจากมค่ีาใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด
สาํหรบัผลติภณัฑ ์LED ใน 2 ไตรมาสสดุทา้ยของปี 2556 ที
มกีารแขง่ขนักนัสงู 
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2. แนวโน้มของผลประกอบการประจาํปี 2557 จะเป็นอย่างไร 
ประธานที
ประชุมชีBแจงว่า แนวโน้มของกําไรขั Bนต้น (Gross Profit) ในปี 2557 ไม่น่าจะลดลง บรษิัทฯ จะ

พยายามรกัษาอตัรากําไรขั Bนต้นใหอ้ยู่ในระดบัเดมิ หรอืดขีึBน แต่อย่างไรกต็าม ผลประกอบการของบรษิทัฯ ขึBนอยู่กบั
กลไกทางเศรษฐกจิ และภาพรวมของตลาด ทั BงนีB บรษิทัฯมยีอดขายที
องิกบัสนิคา้ที
ขายภายในประเทศประมาณรอ้ยละ 
90 ซึ
งจะเป็นปจัจยัสาํคญัว่าหากมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิภายในประเทศ หรอืเศรษฐกจิชะลอตวั กอ็าจส่งผลกระทบต่อ
บรษิทัฯ อย่างไรกต็าม ในภาพรวม ผลการดาํเนินงานของบรษิทัน่าจะมทีศิทางที
ดขี ึBน หากไม่มปีจัจยัลบดา้นอื
นๆ เขา้
มาเป็นตวักระตุน้ 

แนวโน้มของยอดขายในอกี 2 ปีขา้งหน้า อาจจะขยายตวัแบบกา้วกระโดด เนื
องจากปจัจุบนั หน่วยงานและ
องคก์รต่างๆ กาํลงัใหค้วามสาํคญัต่อการอนุรกัษ์พลงังาน ซึ
งจะทาํใหย้อดขายผลติภณัฑ ์LED น่าจะดขีึBน ทั BงนีB บรษิทัฯ 
กาํลงัขยายตลาดและฐานลกูคา้สาํหรบัผลติภณัฑ ์LED ใหม้ขีนาดใหญ่ขึBน 

 
เมื
อไม่มคีาํถามหรอืขอ้ซกัถามเพิ
มเตมิ  ประธานที
ประชุมจงึกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

   
   
   
   
 ___________________________ 

    (นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร)  
        รองประธานกรรมการและประธานที
ประชุม 
 
 
 

 ___________________________ 
   (นายธรียุทธ ์ ประสทิธิ =รตันพร) 

 กรรมการ 
  
 
 

 


