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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 

ของ 
บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 
ประชุมเมื�อวนัศุกร ์ที� 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  

 
ณ เลขที� 1/1-1/3 โครงการพารค์ วลิเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที� 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทยีน 

กรุงเทพมหานคร 
 
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบรษิัท ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ม ี

นายธรีะชยั ประสทิธิ <รตันพร ประธานกรรมการบรษิัททําหน้าที�เป็นประธานที�ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที�
ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ของบรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ซึ�งมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน
วนัที� 9 มนีาคม 2559 ทั BงสิBน 2,299 คน นับจํานวนหุน้ได ้671,440,890 หุน้ โดยในวนันีB มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
22 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 73 ราย รวมจาํนวนผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั BงสิBน 95 ราย  
นับจํานวนหุ้นไดท้ั Bงหมด 504,828,833 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.1859 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมทั Bงหมด ครบเป็น
องคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯแลว้ ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2559 ของบรษิทัฯ มกีรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดงันีB 

 
กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระที�เขา้ร่วมประชุมมดีงันีB 
1. พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. นายทรงพล จนัทรผ่์องแสง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. นายธรีะชยั ประสทิธิ <รตันพร ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ <รตันพร กรรมการบรษิทั 
6. นายธรียุทธ ์ประสทิธิ <รตันพร กรรมการบรษิทั 
7. นายธรีศกัดิ < ประสทิธิ <รตันพร กรรมการบรษิทั 
 
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�ไดร้บัเชญิร่วมประชุมมดีงันีB 
1. นางสาวมยุร ีปทัมก์ชกร  เลขานุการบรษิทั 
2. นายประดษิฐ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัช ี
3. นายสพุล คา้พลอยด ี  ที�ปรกึษาทางการเงนิ 
4. นายมุฒชิยั อรุณเรอืงอร่าม ที�ปรกึษาทางการเงนิ 
5. นางสาวรสัรนิทร ์กติติ <อคัรโกสนิ ที�ปรกึษาทางการเงนิ 
6. นายภสันนัท ์สวุรรณน้อย  ที�ปรกึษากฎหมาย 
 
ประธานฯ ไดช้ีBแจงใหท้ี�ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันีB การนบัคะแนนในวาระที� 1, วาระ

ที� 3, 4, 6 และ 7 ตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมออกเสยีงลงคะแนน วาระที� 8 ถงึวาระ
ที� 11 ต้องผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผู้ถอืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ส่วน
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วาระที� 5 ซึ�งเป็นวาระการพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการประจําปี 2559 ต้องผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุม สว่นวาระที� 2 เป็นวาระแจง้เพื�อทราบไม่มกีารลงมต ิ  

ประธานฯ ไดช้ีBแจงใหท้ี�ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะใชว้ธิลีงคะแนนตามบตัร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนที�ทางบริษัทมอบให้  ซึ�งการนับคะแนนนั Bนทางเจ้าหน้าที�จะทําการเก็บใบ
ลงคะแนนเฉพาะในสว่นของ “ผูไ้ม่เหน็ดว้ย” และ “ผูท้ี�งดออกเสยีง” เท่านั Bน เพื�อความสะดวกในการนบัคะแนนในแต่ละมต ิทั BงนีB 
วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดยีวกนัในทุกระเบยีบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มผีู้
ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ�ม บริษัทฯ จะนับจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทุกครั Bง โดยผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมใน
ภายหลงั จะมสีทิธลิงคะแนนเฉพาะวาระที�ยงัมไิดม้กีารลงมตเิท่านั Bน 

ภายหลงัจากที�ไดม้กีารชีBแจงรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัวาระการประชุมแลว้  นายธรีะชยั  
ประสทิธิ <รตันพร ประธานฯ จงึเริ�มการประชุมตามระเบยีบวาระดงันีB 

 
วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืประจําปี 2558 ที�ไดจ้ดัขึBนเมื�อวนัที� 24 เมษายน 
2558 รายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชุมที�ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลง
ต่อที�ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นครั Bงดงักล่าว บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารส่งหนังสอืเชญิประชุมใหผู้ถ้อืหุน้บรษิัททุกท่าน 
และประกาศหนงัสอืเชญิประชุมดงักล่าวในหนงัสอืพมิพ ์ตลอดจนมกีารลงมตแิละการบนัทกึรายงานการประชุมโดยถูกตอ้งตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งแลว้  

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ  คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า  รายงานการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งไดจ้ดัขึBนเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 ได้บนัทกึการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจรงิ จงึ
เหน็สมควรใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยั หรอืมคีําแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานที�ประชุมจงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณา

รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ซึ�งไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ตามที�ไดเ้สนอ
ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 88 ราย 
เหน็ดว้ย  503,075,805 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  503,075,805 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระที� 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชตีั Bงแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถงึ
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ที�บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครั BงนีB (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นสมควรที�จะ

รบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชตีั Bงแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 รายละเอยีดปรากฏตาม
รายงานประจาํปี 2558 ของบรษิทั 
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 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าวาระนีBเป็นวาระการแจ้งเพื�อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสยีงแต่อย่างใด และ
สอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยั หรอืคาํแนะนําเพิ�มเตมิ 
ที�ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชตีั Bงแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 

2558 ตามที�ประธานฯ แจง้ 
 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบดลุ  งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ  สาํหรบัรอบปีระยะเวลา
บญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิBนสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ซึ�งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงาน
ของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิBนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และมาตรฐานการบญัชแีลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบดุล งบกําไรขาดทุน และ
รายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิBนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ตามที�ปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 

           เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยั หรอืขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ ประธานที�ประชุมจงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณา
อนุมตังิบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 โดยต้อง
ผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตังิบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชสีาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ตามที�เสนอด้วยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 90 ราย 
เหน็ดว้ย  503,447,255 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  503,447,255 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระที� 4 พิจารณาแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที� 19 กําหนดไวว้่า “ในการประชุมผู้ถือหุน้สามญั
ประจาํปีทุกครั Bง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั Bน ถา้จาํนวนกรรมการจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่ง อาจ
ไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งอกีได ้กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั
นั Bน ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั Bนเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง”        
 โดยในปีนีB มกีรรมการที�ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ <รตันพร  กรรมการบรษิทั 
2. นายธรีศกัดิ < ประสทิธิ <รตันพร  กรรมการบรษิทั 
ทั BงนีB คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการที�มสี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ากรรมการ 2 ท่านซึ�งพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระดงักล่าวได้แก่ นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ <รตันพร และนายธรีศกัดิ < ประสทิธิ <รตันพร มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็น
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ผูม้คีวามรู้ ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัใหป้ระสบความสาํเรจ็ต่อไปได ้จงึ
เหน็ควรเสนอชื�อใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกกลบัเขา้ตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง   
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทฯ เหน็ชอบตามขอ้เสนอและเหน็สมควรให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตัแิต่งตั Bงกรรมการที�พน้จากตําแหน่งตามวาระทั Bง 2 ท่าน คอื นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ <รตันพร และนายธรีศกัดิ < ประสทิธิ <รตั
นพรกลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ�ง โดยประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการที�ไดร้บัเลอืกตั Bงเป็นกรรมการของบรษิทัได้
จดัสง่พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4) 
 ประธานฯไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 

 เมื�อไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยั หรอืมคีําแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึเชญินายธรีะพงษ์ ประสทิธิ <รตั
นพร และนายธรีศกัดิ < ประสทิธิ <รตันพร ใหอ้อกจากที�ประชุมเป็นการชั �วคราว เพื�อใหท้ี�ประชุมไดพ้จิารณาลงมตแิต่งตั Bงกรรมการ
แทนกรรมการที�ออกตามวาระโดยอสิระ โดยวาระนีBตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 ที�ประชุมจงึพจิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตั Bงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  แยกพจิารณาการลงมต ิดงันีB 
1. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ <รตันพร (กรรมการบรษิทั) 

 มต ิ ที�ประชุมได้พจิารณาและมมีติเป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารแต่งตั Bงนายธรีะพงษ์ ประสทิธิ <รตันพร เขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย 
เหน็ดว้ย  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
2. นายธรีศกัดิ < ประสทิธิ <รตันพร (กรรมการบรษิทั) 
มติ ที�ประชุมได้พจิารณาและมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตั Bงนายธรีศกัดิ < ประสทิธิ <รตันพร เขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย 

เหน็ดว้ย  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
 ประธานที�ประชุมได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า  คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยมี
รายละเอยีดขอ้มลูประกอบการพจิารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5 ซึ�งไดจ้ดัสง่พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  
 ทั BงนีB คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที� ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
โดยไดม้กีารศกึษาและเทยีบเคยีงขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งมี
การสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  โดยรายละเอยีดการ
อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 มดีงัต่อไปนีB (เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2558) 
 ทางบรษิัทฯ กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ทั Bงในส่วนของเบีBยประชุมและค่าตอบแทนรายปี รวมกนัจ่าย
ค่าตอบแทนในวงเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรปูแบบของค่าเบีBยประชุมต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั Bง 

• ประธานกรรมการ  6,000  บาท 
• กรรมการ  5,000  บาท 
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• ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000  บาท 
• กรรมการตรวจสอบ  15,000 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 

 โดยใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว มผีลตั Bงแต่วนัที� 1 มกราคม 2559   
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นสมควรที�จะ
อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัตามที�เสนอ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
 เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยั หรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานที�ประชุมจงึขอใหท้ี�ประชุมลงมตอินุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 โดยแจ้งว่าในวาระนีBจะต้องผ่านมติดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนน
เสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุม 
 มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมด
ของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB              

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย 
เหน็ดว้ย  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

 
วาระที� 6 พิจารณาแต่งตั �งผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 
 ประธานที�ฯ ไดช้ีBแจงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็สมควรแต่งตั Bง นางสาวนงราม เลาห
อารดีลิก ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4334 แห่งบรษิัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จํากดั เป็นผูส้อบบญัชแีละรบัรองงบการเงนิของ
บรษิทัอกี 1 ปี (รวม 7 ปี ที�บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จํากดั เป็นผูส้อบบญัช)ี  เนื�องจากไดป้ฏบิตัติามหน้าที�
อย่างดตีลอดเวลา 6 ปีที�ผ่านมา และเป็นผูส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ โดยที�ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทั/ผู้ถอืหุน้รายใหญ่/
ผูบ้รหิาร/บรษิทัย่อย หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2559 เท่ากบั 550,000 
บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื�อนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุน จาํนวน 30,000 บาท รวม 580,000 บาท ซึ�งเป็นอตัรา
ที�เท่ากบัค่าสอบบญัชใีนปี 2558 นอกจากนีB ประธานฯยงัเสนอต่อที�ประชุมใหพ้จิารณาแต่งตั Bงนายประดษิฐ รอดลอยทุกขผ์ูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที� 218 แห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จํากดัเป็นผูส้อบบญัชสีาํรอง เพื�อปฏบิตัิหน้าที�ในกรณีที�นางสาวนง
ราม เลาหอารดีลิก ไม่สามารถทาํหน้าที�ได ้
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผู้ถือหุน้สมควรที�จะ
แต่งตั Bงให ้นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4334 แห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชแีละรบัรองงบการเงนิของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะบญัชสีิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทั BงสิBนเป็น
จาํนวนเงนิ 580,000 บาท (หา้แสนแปดหมื�นบาทถว้น) โดยมนีายประดษิฐ รอดลอยทุกขผ์ูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 218 แห่ง
บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชสีาํรอง เพื�อปฏบิตัหิน้าที�ในกรณีที�นางสาวนงราม เลาหอารดีลิกไม่สามารถทํา
หน้าที�ได ้
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 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
 เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยั หรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานที�ประชุมจงึขอใหท้ี�ประชุมลงมตอินุมตัิ
แต่งตั Bงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2559 โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตั Bงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีปี 
2557 ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย 
เหน็ดว้ย  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั
บรษิัท ขอ้ 46 กําหนดให ้“บรษิทัต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไร
สทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสาํรองนีBจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจด
ทะเบยีน”  
 นอกจากนีB บรษิัทฯ มนีโยบายที�จะจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธทิี�เหลอื
หลงัจากหกัเงนิทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย หากไม่มเีหตุจําเป็นอื�น
ใด และการจ่ายปนัผลนั Bนไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั และมตคิณะกรรมการบรษิทัที�อนุมตัิ
ให้จ่ายเงินปนัผลต้องถูกนําเสนอเพื�อขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลซึ�ง
คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายไดก่้อนรายงานใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรที�จะอนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 
2558 และการจ่ายเงนิปนัผล ดงันีB 
 1. จดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจํานวน 30,866.52 บาท ซึ�งคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจาํปี 2558 
 2. จ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัการดําเนินงานประจําปี 2558 ตั Bงแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัรา
หุน้ละ 0.015 บาท (โดยในปี 2557 จ่ายปนัผลจากกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรในรปูของหุน้ปนัผลและเงนิสด ซึ�งจ่ายปนัผลเป็น
หุน้สามญัเพิ�มทุนในอตัรา 6 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล หรอืในอตัราหุน้ละ 0.041666666480 บาท และจ่ายปนัผลเป็นเงนิสดใน
อตัราหุน้ละ 0.004629629634 บาท) สาํหรบัหุน้สามญัจาํนวน 671,440,890 หุน้ คดิเป็นจาํนวนเงนิ 10,071,613.35 บาท จาก
กาํไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงนิไดจ้ํานวน 617,331 บาท ซึ�งเท่ากบัประมาณรอ้ยละ 1,631.48 ของกําไรสุทธ ิหรอืรอ้ยละ 1,717.35 
ของกาํไรสทุธ ิหลงัหกัทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายปนัผลจากกําไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่าย
ปนัผลที�กาํหนดไวข้องบรษิทัฯ 
 โดยบรษิทัฯ กาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที� 8 มนีาคม 2559 และใหร้วบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และตามที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) โดย
วธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัที� 9 มนีาคม 2559 และกาํหนดจ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในวนัที� 19 
พฤษภาคม 2559 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณา
อนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2558 จากกาํไรสะสมสว่นที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 โดยจะจ่ายในรูปของ
เงนิสดตามรายละเอยีดตามที�ประธานฯแจง้ นอกจากนีBคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีนตามที�กฎหมายกาํหนด 
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 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
เมื�อไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยั หรอืมคีําแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัิ

การจดัสรรกาํไรสุทธปิระจําปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจํานวน 30,866.52 บาท ซึ�งคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปี 
2558 โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิ ที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายดว้ย
คะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย 
เหน็ดว้ย  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
 ต่อมาประธานที�ประชุมจงึขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2558 ตามรายละเอยีดที�ไดแ้จง้ 
โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้
ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย 
เหน็ดว้ย  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

  
วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัสาํหรบัหุ้นสามญัส่วนที�ยงัไม่จาํหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื�อ
รองรบัการแปลงสภาพ 
 ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัสาํหรบัหุน้สามญัสว่นที�ยงัไม่ไดเ้รยีกชําระ
และไม่ได้มไีวเ้พื�อรองรบัการแปลงสภาพหลกัทรพัยใ์ด โดยเสนอใหล้ดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 168,070,047.75 บาท (หุ้น
สามญัจํานวน 672,280,191 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 167,860,222.50 บาท (หุน้สามญั
จํานวน 671,440,890 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) โดยการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัลงจํานวน 209,825.25 บาท 
(หุน้สามญัจาํนวน 839,301 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) โดยตดัหุน้สามญัจาํนวน 839,301 หุน้ ที�ยงัมไิดอ้อกจําหน่าย
และไม่ไดม้ไีวเ้พื�อรองรบัการแปลงสภาพ  
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณา
อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนโดยวธิกีารตดัหุ้นที�ยงัมไิด้ออกจําหน่ายและไม่ได้มไีว้รองรบัการแปลงสภาพโดยมรีายละเอยีด
ตามที�ประธานฯ แจง้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
     เมื�อไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยั หรอืมคีําแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
การลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 168,070,047.75 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 167,860,222.50 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัที�
ยงัมไิดอ้อกจาํหน่ายและไม่ไดม้ไีวเ้พื�อรองรบัการแปลงสภาพ จํานวน 839,301 หุน้ โดยต้องผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 168,070,047.75 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม่ 167,860,222.50 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัที�ยงัมไิดอ้อกจําหน่ายและไม่ไดม้ไีวเ้พื�อรองรบัการแปลงสภาพ 
จาํนวน 839,301 หุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 
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จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย 
เหน็ดว้ย  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

 
วาระที� 9  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทั เพื�อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่าตามที�ที�ประชุมไดอ้นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากเดมิ 168,070,047.75 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 167,860,222.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 671,440,890 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท โดยเป็นการลดทุนจดทะเบยีนลง 209,825.25 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้ที�ยงัมไิดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 839,301 หุน้ มูลค่าที�
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ประธานฯ จงึเหน็สมควรเสนอให้ที�ประชุมพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธิของบรษิัทฯ ให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และใหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิบรคิณหส์นธขิองบรษิทัมหาชน ขอ้ 4 เป็น
ดงันีB 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 167,860,222.50 บาท (หนึ�งรอ้ยหกสบิเจด็ลา้นแปดแสนหกหมื�นสอง
รอ้ยยี�สบิสองบาทหา้สบิสตางค)์ 

แบ่งออกเป็น 671,440,890 หุน้ (หกรอ้ยเจด็สบิเอด็ลา้นสี�แสนสี�หมื�นแปดรอ้ยเกา้สบิ
หุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ  0.25 บาท (ยี�สบิหา้สตางค)์ 
     โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 671,440,890 หุน้ (หกรอ้ยเจด็สบิเอด็ลา้นสี�แสนสี�หมื�นแปดรอ้ยเกา้สบิ
หุน้) 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ  -- ไม่ม ี--  
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่าควรเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อลงมตอินุมตักิารแกไ้ข

เพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ที� 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนในวาระที� 8 
ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 

      เมื�อไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยั หรอืมคีําแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย 
เหน็ดว้ย  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

 
วาระที� 10 พิจารณาการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 
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 ประธานฯ ไดเ้สนอใหม้กีารแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั เพื�อใหส้ามารถดําเนิน
ธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างครอบคลุม ตลอดจนการรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในอนาคตของบรษิทั
ฯ โดยเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาเพิ�มเตมิวตัถุประสงคจ์าํนวน 26 ขอ้รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
 นอกจากนีB ยงัไดเ้สนอใหพ้จิารณายกเลกิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ จํานวน 2 ขอ้ คอืขอ้ 44 และ 46 เพื�อไม่ใหเ้กดิ
ความซํBาซอ้นกบัวตัถุประสงคท์ี�เพิ�มเตมิใหม่ และจะทําการจดัเรยีงหมายเลขหวัขอ้วตัถุประสงคใ์หม่เพื�อความเหมาะสม โดยมี
รายละเอยีดตามเอกสารแนบการประชุม ภายหลงัการแกไ้ขเพิ�มเตมิวตัถุประสงค ์บรษิทัฯจะมวีตัถุประสงคท์ั Bงหมด 72 ขอ้ 
 ทั BงนีB ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขวตัถุประสงค ์ที�กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํ หรอืดาํเนินการใด ๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนาย
ทะเบยีน 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผูถ้อืหุ้นสมควรที�จะ
อนุมตักิารแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนัตามที�เสนอ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
 คุณสมบูรณ์ อุดมดเิรกฤกษ์ ผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การขอแก้ไขเพิ�มเติมวตัถุประสงค์ของ
บรษิทัฯในการประชุมวนันีB มสีาเหตุมาจากอะไร และในปจัจุบนั บรษิทัฯประกอบธุรกจิหลกัอะไร ในอนาคตมแีผนจะประกอบ
ธุรกจิอะไรเพิ�มเตมิถงึไดข้อเพิ�มเตมิวตัถุประสงค ์
 นายธรีะชยั ประสทิธิ <รตันพร ประธานที�ประชุมตอบว่า ธุรกจิหลกัในปจัจุบนัของบรษิัทฯ คอืการผลติและจําหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื�อใหแ้สงสว่าง และในช่วงหลงับรษิทัฯ มแีนวโน้มจะขยายขอบข่ายกจิการของบรษิทัฯ ใหค้รอบคลุมขึBน โดยมี
ความเป็นไปไดใ้นการผลติอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ีจงึมคีวามจําเป็นต้องจดทะเบยีนวตัถุประสงคเ์พิ�มเตมิเพื�อรองรบั
โอกาสทางธุรกจิในอนาคต 
 ต่อมา นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ <รตันพร ไดช้ีBแจงเพิ�มเตมิต่อผูถ้อืหุน้ว่า ปจัจุบนัมผีูป้ระกอบการตดิต่อมายงับรษิทัฯ เพื�อ
สอบถามความเป็นไปไดใ้นการเขา้มามบีทบาทในธุรกจิระบบไฟฟ้ามากมาย เนื�องจากเหน็ว่าธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ คอืการ
ผลติอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื�อใหแ้สงสว่าง และเหน็ถงึศกัยภาพของบรษิทัฯในการขยายธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าเนื�องจากเป็น
ธุรกจิที�น่าจะเกี�ยวขอ้งกนั  โดยหลกัๆ ที�บรษิทัฯ ไดร้บัการตดิต่อสอบถามมาจะเป็นระบบไฟฟ้ากาํลงั ระบบไฟฟ้าโทรคมนาคม 
ระบบไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นต้น การจดวตัถุประสงค์เพิ�มเติมในครั BงนีB จงึถือเป็นการเตรยีมการเพื�อขยายธุรกจิที�มคีวาม
เป็นไปไดใ้นอนาคต 
 คุณสมบูรณ์ อุดมดเิรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ�มเติมว่า บรษิัทฯ ได้มกีารเตรยีมความ
พรอ้มของบุคลากรไวร้องรบัการขยายธุรกจิใหม่แลว้หรอืยงั 
 นายธรีะชยั ประสทิธิ <รตันพร ประธานที�ประชุมตอบว่า ในขณะนีBบรษิทัฯยงัอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้อง
ธุรกจิ จงึตอ้งดคูวามเหมาะสมและความเป็นไปได ้ก่อนที�จะมกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากร 
          เมื�อไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยั หรอืมคีําแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
การแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้
ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย 
เหน็ดว้ย  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,752,967 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
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วาระที� 11  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 ของบริษทัฯ ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ�ม
วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า ตามที�ที�ประชุมไดล้งมตอินุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิวตัถุประสงคบ์รษิทัฯ ตามวาระที� 10 
ประธานฯ จงึเสนอให้ที�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 3 ของบรษิทัฯ ใหส้อดคล้องกบัการ
แกไ้ขเพิ�มเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ เป็นดงันีB  
 “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ มจีาํนวน 72 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ที�แนบ” 
 ทั BงนีB ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ที�กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีํานาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิถ้อยคํา หรอืดําเนินการใด ๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคําสั �ง
ของนายทะเบยีน 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 ของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 
ตามที�เสนอ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
 เมื�อไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยั หรอืมคีําแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 ของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ�มวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ โดยต้องผ่าน
มตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที�ประชุมได้พจิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 3 ของบรษิัทฯ ให้
สอดคลอ้งกบัการแก้ไขเพิ�มวตัถุประสงค์ของบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผู้ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB 95 ราย 
เหน็ดว้ย  504,828,833 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  504,828,833 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

 
วาระที� 12 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ที�ประชุมว่าวาระนีBเป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ ประธานฯ จงึไดส้อบถาม
ว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะ ใหซ้กัถามได ้โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มคีาํถามดงัต่อไปนีB 

นายสมบูรณ์ อุดมดเิรกฤกษ์ ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า สาเหตุที�บรษิทัฯ มผีลประกอบการที�ไม่
ค่อยดใีนปี 2558 

นายธีระชัย ประสทิธิ <ร ัตนพร ประธานที�ประชุมตอบว่า สาเหตุที�ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยู่ในระดบัตํ�า 
เนื�องจากความต้องการของตลาดลดลง ตลอดจนผลติภณัฑ์ LED กําลงัเป็นที�นิยม จงึมีการแข่งขนัสูงมาก อย่างไรกต็าม 
ยอดขายของบริษัทฯในปี 2558 สูงขึBนเมื�อเทียบกับปีที�ผ่านมา เนื�องจากบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านการตลาดและ
ประชาสมัพนัธม์ากยิ�งขึBน โดยในขณะนีBบรษิัทฯ ไดร้บังานโครงการในคอนโดมเินี�ยมขนาดใหญ่เพิ�มขึBน และเริ�มได้รบังานใน
กลุ่มลกูคา้โรงแรม ดงันั Bน คาดว่าผลประกอบการในปี 2559 น่าจะมแีนวโน้มที�ดกีว่าปี 2558 

นางสาวกอ้ยทพิย ์ศรวีริะวานิชกุล ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่าบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประมูลงาน
หลอดไฟตามทางหลวงบา้งหรอืไม่ และผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มกีารรบัประกนัหรอืไม่ 

นายธรีะชยั ประสทิธิ <รตันพร ประธานที�ประชุมตอบว่า บรษิทัฯ มกีารเขา้ประมูลในโครงการถนนจากหน่วยราชการ 
และเคยไดง้านแลว้ เช่น ถนนในจงัหวดัภูเกต็ กเ็ป็นงานของบรษิทัฯ แต่สาํหรบัหลอด LED บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถประมูลได ้
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เนื�องจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมกีารกาํหนดคุณสมบตัขิองหลอดที�แตกต่างกนัออกไปแลว้แต่พืBนที�ซึ�งไม่มกีารกาํหนดคุณสมบตัิ
ที�เป็นมาตรฐานเดยีวกนัจากสว่นกลาง ทาํใหบ้รษิทัฯ เขา้ร่วมแขง่ขนัประมลูไดย้าก สาํหรบัการรบัประกนัผลติภณัฑ ์บรษิทัฯ มี
การรบัประกนัผลติภณัฑ์ให้ลูกค้าเป็นเวลา 2 ปี ตามมาตรฐาน ทั BงนีB ในบางโครงการลูกค้าอาจร้องขอให้บริษัทฯ ขยาย
ระยะเวลาการรบัประกนัเป็น 5 ปีกไ็ด ้แต่ราคาของผลติภณัฑก์จ็ะสงูตามไปดว้ย 

นางสาวกอ้ยทพิย ์ศรวีริะวานิชกุล ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่าตามที�บรษิทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นคอรปัชั �น โดยขอสอบถามว่า ภายหลงัจากการประกาศเจตนารมณ์แลว้ บรษิทัมมีาตรการอย่างไร
ในการดาํเนินการใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน และเมื�อไรจะไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 

นายธรีศกัดิ < ประสทิธิ <รตันพรไดต้อบคาํถามว่า ขณะนีBบรษิทัฯ กาํลงัอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื�อใหไ้ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน โดยอยู่ระหว่างดาํเนินการตามขอ้กาํหนดมาตรฐานการรบัรองอย่างต่อเนื�อง และอยู่ระหว่างการแกไ้ขปรบัปรุงในบาง
เรื�องให้เป็นไปตามมาตรฐานที�กําหนด ในส่วนของระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รบัการรบัรอง เนื�องจากมีกระบวนการที�ต้อง
ดําเนินการค่อนขา้งมาก จงึใช้เวลาในการดําเนินการตามมาตรฐานดงักล่าว อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะเร่งดําเนินการเพื�อให้
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเรว็ที�สดุ 

เมื�อไม่มคีาํถามหรอืขอ้ซกัถามเพิ�มเตมิ  ประธานที�ประชุมจงึกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

      
  
 ___________________________  
 (นายธรีะชยั ประสทิธิ <รตันพร)  
 ประธานกรรมการ / ประธานที�ประชุม 
 
 
 
 ___________________________         
 (นางสาวมยุร ีปทัมก์ชกร)  
 เลขานุการบรษิทั / ผูบ้นัทกึประชุม 

 

 

 

 

 

 


