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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 
ของ 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมื�อวนัศกุร์ที� 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. 
 

ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที� 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ)  มีนายธีระชยั 

ประสทิธิ=รัตนพร รองประธานกรรมการทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้นซึ�งมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียนวนัที� 21 มีนาคม 2557 ทั Bงสิ Bน 1,549 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 395,721,388 หุ้น โดยในวนันี B มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตวัเอง 14 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 53 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทั Bงสิ Bน 66 
ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั Bงหมด 289,316,986 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.11 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุทั Bงหมด 395,721,388 
หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบคุคลที�
เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชมุดงันี B 

 
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที�เข้าร่วมประชมุมีดงันี B 

1. พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร รองประธานกรรมการ 
5. นายธีรยทุธ์ ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการ 
6. นายธีระพงษ์ ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการ 
7. นายธีรศกัดิ= ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการ 

 

บคุคลที�เกี�ยวข้องที�ได้รับเชิญร่วมประชมุมีดงันี B 
1. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ ผู้ตรวจสอบบญัชี 
2. นางสาวณฐิัยา ภทัรกิจจานรัุกษ์ ที�ปรึกษาทางการเงิน 
3. นางสาวรัสรินทร์ กิตติ=อคัรโกสนิ ที�ปรึกษาทางการเงิน 
4. นายมฒุิชยั อรุณเรืองอร่าม ที�ปรึกษาทางการเงิน 
5. นายภสันนัท์ สวุรรณน้อย  ที�ปรึกษากฎหมาย 
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ประธานที�ประชมุได้ชี Bแจงให้ที�ประชมุทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี B การนบัคะแนนในวาระที� 1, 
วาระที� 3 ถึง 5 และวาระที� 7 ต้องผ่านมติที�ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ยกเว้นวาระที� 2 เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบไม่มีการลงมติ โดยวาระที� 2 เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2556 
ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ในสว่นวาระที� 6 ซึ�งเป็นวาระการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการประจําปี 2557 จะต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ประธานที�ประชมุได้ชี Bแจงให้ที�ประชมุทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตาม
บตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนที�ทางบริษัทมอบให้  ซึ�งการนับคะแนนนั Bนทางเจ้าหน้าที�จะทําการเก็บใบ
ลงคะแนนเฉพาะในสว่นของ “ผู้ ไมเ่ห็นด้วย” และ “ผู้ ที�งดออกเสยีง” เท่านั Bน  เพื�อความสะดวกในการนบัคะแนนในแต่ละมติ  ทั Bงนี B
วิธีการลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกนัในทกุระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ ถือ
หุ้นเข้าร่วมการประชมุเพิ�ม บริษัทฯ จะนบัจํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหมท่กุครั Bง โดยผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมในภายหลงั จะมี
สทิธิลงคะแนนเฉพาะวาระที�ยงัมิได้มีการลงมติเทา่นั Bน 

ภายหลงัจากที�ได้มีการชี Bแจงรายละเอียดเกี�ยวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย  
ประสทิธิ=รัตนพร จึงเริ�มการประชมุตามระเบียบวาระดงันี B    

 
วาระที* 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 
 ประธานที�ประชุมได้เสนอให้ที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ที�ได้จัดขึ Bนเมื�อวนัที� 26 
เมษายน 2556 รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุที�ได้แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 2) ตอ่มา ประธานฯ 
แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั Bงดงักลา่ว บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสง่หนงัสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นบริษัททกุท่าน 
และประกาศหนงัสอืเชิญประชมุดงักลา่วในหนงัสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบนัทึกรายงานการประชุมโดยถกูต้องตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่  รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2556 ซึ�งได้จดัขึ Bนเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 ได้บนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานที�ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติมหรือไม ่
เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ�งได้ประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556  
มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ตามที�ได้เสนอด้วยคะแนน

เสยีงทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B  
จํานวนผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี B 66 ราย 

เห็นด้วย 289,316,986 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที* 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั 2งแต่วันที*  1 มกราคม 2556 ถึง วันที*  31 ธันวาคม 
2556  
 ประธานที�ประชมุได้เสนอให้ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั Bงแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 
ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ที�บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั Bงนี B (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะ
รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชีตั Bงแต่วนัที�  1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ 
 ประธานที�ประชุมได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าวาระนี Bเป็นวาระการแจ้งเพื�อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และ
สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติมหรือไม ่

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือคําแนะนําเพิ�มเติม 
ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั Bงแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 ถึง วนัที� 31 ธันวาคม 2556 

ตามที�ประธานฯ แจ้ง 
 

วาระที* 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีระยะเวลา
บัญชีสิ 2นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2556 
 ประธานที�ประชุมได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดุล งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ Bนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ซึ�งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิ
งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิ Bนสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2556 ตามที�ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2556 
 ประธานที�ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติมหรือไม ่

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
งบดลุ งบกําไรขาดทนุและรายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิ Bนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

โดยในวาระนี Bมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ Bนอีกจํานวน 1 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 11,500 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุม
ทั Bงสิ Bน 67 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 289,328,486 หุ้น 

 มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ Bนสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 ตามที�เสนอด้วยคะแนนเสียงทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี B 

จํานวนผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี B 67 ราย 
เห็นด้วย 289,328,486 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที* 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสะสม เงนิทุนสาํรอง และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556  
 ประธานที�ประชมุได้แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบั
บริษัท ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี Bจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน” นอกจากนี B บริษัทมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที�เหลือหลงัจาก
หกัเงินทนุสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใด และการ
จ่ายปันผลนั Bนไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั และมติคณะกรรมการบริษัทที�อนมุตัิให้จ่ายเงินปัน
ผลต้องถกูนําเสนอเพื�อขออนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
อนมุตัิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมาย 9.64 ล้านบาท ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการ
จดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2556 ดงันี B 
 - จดัสรรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจํานวน 604,644.58 บาท ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2556 
 ประธานที�ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติมหรือไม ่

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรกําไรสะสมประจําปี 2556 เป็นทนุสาํรองของบริษัทฯ  
 มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจัดสรรกําไรสะสมประจําปี 2556 เป็นทนุสํารองของบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 

การลงคะแนนออกเสยีงการจดัสรรกําไรสะสมประจําปี 2556 เป็นทนุสาํรองของบริษัทฯ  
จํานวนผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี B 67 ราย 

เห็นด้วย 289,328,486 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

  
 ตอ่มาประธานที�ประชมุได้แจ้งให้ที�ประชมุถึงการลงคะแนนเสยีงอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมี
ความเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ดงันี B 
 - จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท สําหรับหุ้นสามญั
จํานวน 395,721,388 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 5.94 ล้านบาท จากกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้จํานวน 12,092,891.61 บาท ซึ�ง
เท่ากับประมาณร้อยละ 49.09 ของกําไรสทุธิ หรือร้อยละ 51.67 ของกําไรสทุธิหลงัหกัทนุสํารองตามกฎหมาย ซึ�งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กําหนดไว้ของบริษัทฯ 
 เงินปันผลทั Bงหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ดงันั Bนจึงได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ที�จ่าย
ร้อยละ 10 

โดยบริษัทฯ จะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัที� 20 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื�อตาม มาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุจดทะเบียน
ในวนัที� 21 มีนาคม 2557 กําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 16 พฤษภาคม 2557 
 ประธานที�ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติมหรือไม ่
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เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 
 มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 
 การลงคะแนนออกเสยีงการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 

จํานวนผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี B 67 ราย 
เห็นด้วย 289,328,486 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

  
วาระที* 5 พิจารณาแต่งตั 2งกรรมการแทนกรรมการที*ออกตามวาระ  
 ประธานที�ประชุมได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที� 19 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปีทกุครั Bง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั Bน ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับ
เลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหนง่อีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Bน ให้จบั
สลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั Bนเป็นผู้ออกจากตําแหนง่”        
 โดยในปีนี B มีกรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร   กรรมการบริษัท 
3. นายธีรยทุธ์ ประสทิธิ=รัตนพร   กรรมการบริษัท 

 ทั Bงนี B คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกกลบัเข้าตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง  

นอกจากนี B นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร และนายธีรยทุธ์ ประสทิธิ=รัตนพร ซึ�งเป็นผู้ เกี�ยวข้องกบัวาระนี B ได้แสดงเจตจํานง
ล่วงหน้าในการงดออกเสียงในการเลือกคณะกรรมการกลบัเข้าตําแหน่งในวาระนี B เพื�อให้ที�ประชุมได้ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตั Bง
กรรมการเพื�อมาดํารงตําแหนง่ในวาระตอ่ไป 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
แต่งตั Bงกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระทั Bง 3 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง โดยประวัติโดยสงัเขปของ
กรรมการที�ได้รับเลอืกตั Bงเป็นกรรมการของบริษัทได้จดัสง่พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
 ประธานที�ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติมหรือไม ่
 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม   ประธานที�ประชุมจึงเชิญพลตํารวจโทอมัรินทร์ 
เนียมสกลุ ออกจากห้องประชมุเพื�อให้ที�ประชมุได้ลงมติอยา่งอิสระ ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตั Bง
กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
  

ที�ประชมุจึงพิจารณาและมีมติอนมุตัิการแตง่ตั Bงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  แยกพิจารณาการลงมติ ดงันี B 
1. พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) 
มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตั Bงพลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกุล เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 
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จํานวนผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี B 67 ราย 
เห็นด้วย 289,328,486 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
2. นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร (กรรมการบริษัท) 
ประธานที�ประชุมได้เชิญพลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกุล กลบัสูห้่องประชุม ประธานที�ประชุมขออนญุาตออกจากห้อง

ประชมุ เพื�อให้ที�ประชมุได้ลงมติอยา่งอิสระ และให้พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชมุในวาระนี B  
มติ ที�ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตั Bงนายธีระชยั  ประสิทธิ=รัตนพร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 
จํานวนผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี B 66 ราย 

เห็นด้วย 246,128,486 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
3. นายธีรยทุธ์  ประสทิธิ=รัตนพร (กรรมการบริษัท)        

ประธานที�ประชุมได้เชิญคุณธีระชัย  ประสิทธิ= รัตนพร กลบัสู่ห้องประชุมเพื�อทําหน้าที�ประธานที�ประชุมอีกครั Bงหนึ�ง 
ประธานที�ประชมุได้เชิญให้คณุธีรยทุธ์  ประสทิธิ=รัตนพร ออกจากห้องประชมุ เพื�อให้ที�ประชมุได้ลงมติอยา่งอิสระ  
 มติ ที�ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแตง่ตั Bงนายธีรยทุธ์  ประสทิธิ=รัตนพร เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ
อีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี B 66 ราย 

เห็นด้วย 246,128,486 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที* 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 
 ประธานที�ประชุมได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียดข้อมลูประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ�งได้จดัสง่พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามที�เสนอ 
 ทั Bงนี B รายละเอียดการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 มีดงัต่อไปนี B (เป็นอตัราเดียวกบัปี 2556) ต่อการเข้า
ร่วมประชมุหนึ�งครั Bง 

ค่าเบี 2ยประชุม 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ    20,000   บาท 

• กรรมการตรวจสอบ    15,000 บาท 

• ประธานกรรมการ  6,000 บาท 

• กรรมการ  5,000 บาท 
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• ประธานกรรมการสรรหา  6,000 บาท 

• กรรมการสรรหา  5,000 บาท 

• ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  6,000 บาท 

• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  5,000 บาท 

• ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  6,000 บาท 

• กรรมการบริหารความเสี�ยง  5,000 บาท 
ทั Bงนี B บริษัทฯ กําหนดให้คา่ตอบแทนกรรมการรายปี ทั Bงในสว่นของคา่เบี Bยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ดงักลา่วข้างต้น

รวมกนัจ่ายเป็นคา่ตอบแทนในวงเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท 
 ประธานที�ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติมหรือไม ่
 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 โดยแจ้งวา่ในวาระนี Bจะต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของคะแนนเสียง
ทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 มติ ที�ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงทั Bงหมดของ
ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B              
 จํานวนผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี B 67 ราย 

เห็นด้วย 289,328,486 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที* 7 พิจารณาแต่งตั 2งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 
 ประธานที�ประชุมได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั Bง นายประดิษฐ รอด
ลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4334 แห่งบริษัท เอ
เอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 5 ปี)  เนื�องจากได้ปฏิบตัิตามหน้าที�อย่างดีตลอดระยะเวลา 4 ปีที�
ผา่นมา และเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยที�ผู้สอบ
บญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2557 เท่ากบั 500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของ
บตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวมเป็นเงินจํานวน 530,000 บาท)  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะแต่งตั Bง
ให้นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินของบริษัทสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชี สิ Bนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทั Bงสิ Bนเป็นจํานวนเงิน 
530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื�นบาทถ้วน) 
 ประธานที�ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติมหรือไม ่
 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมตัิ
แตง่ตั Bงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557  
 มติ ที�ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตั Bงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีปี 2557 
ด้วยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 
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   จํานวนผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี B 67 ราย 
เห็นด้วย 289,328,486 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที* 8 พิจารณาเรื*องอื*น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที�ประชุมได้แจ้งที�ประชุมว่าวาระนี Bเป็นการตอบข้อซกัถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น ประธานที�ประชุมได้
สอบถามวา่หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีคําถามดงัตอ่ไปนี B 

1. จากงบดลุ งบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Bนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ที�ได้พิจารณาอนมุตัิไปในวาระที� 
3 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปีลดลง ทั Bงที�สดัส่วนของรายได้ลดลงไปไม่มากนัก จึงขอให้บริษัทฯ ชี Bแจงถึงสาเหตุที�กําไรสทุธิ
ประจําปีของบริษัทฯ ลดลง 

ประธานที�ประชมุชี Bแจงว่า โดยรวมแล้ว ยอดขายและกําไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายในปี 2556 นั Bน ไม่ได้ลดลงในสดัสว่นที�มาก
นกั สาเหตทีุ�กําไรสทุธิประจําปีของบริษัทฯลดลง เนื�องจากมีคา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์และการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ LED 
ใน 2 ไตรมาสสดุท้ายของปี 2556 ที�มีการแขง่ขนักนัสงู 

2. แนวโน้มของผลประกอบการประจําปี 2557 จะเป็นอยา่งไร 
ประธานที�ประชมุชี Bแจงวา่ แนวโน้มของกําไรขั Bนต้น (Gross Profit) ในปี 2557 ไม่น่าจะลดลง บริษัทฯ จะพยายามรักษา

อตัรากําไรขั Bนต้นให้อยู่ในระดบัเดิม หรือดีขึ Bน แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทฯ ขึ Bนอยู่กับกลไกทางเศรษฐกิจ และ
ภาพรวมของตลาด ทั Bงนี B บริษัทฯมียอดขายที�อิงกบัสนิค้าที�ขายภายในประเทศประมาณร้อยละ 90 ซึ�งจะเป็นปัจจยัสาํคญัวา่หากมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจชะลอตวั ก็อาจสง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทนา่จะมีทิศทางที�ดีขึ Bน หากไมม่ีปัจจยัลบด้านอื�นๆ เข้ามาเป็นตวักระตุ้น 

แนวโน้มของยอดขายในอีก 2 ปีข้างหน้า อาจจะขยายตวัแบบก้าวกระโดด เนื�องจากปัจจบุนั หนว่ยงานและองค์กรต่างๆ 
กําลงัให้ความสาํคญัตอ่การอนรัุกษ์พลงังาน ซึ�งจะทําให้ยอดขายผลิตภณัฑ์ LED น่าจะดีขึ Bน ทั Bงนี B บริษัทฯ กําลงัขยายตลาดและ
ฐานลกูค้าสาํหรับผลติภณัฑ์ LED ให้มีขนาดใหญ่ขึ Bน 

 
เมื�อไมม่ีคําถามหรือข้อซกัถามเพิ�มเติม  ประธานที�ประชมุจึงกลา่วปิดประชมุเวลา 12.00 น. 
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