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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

ของ 
บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 
ประชุมเมือ่วนัศุกรท์ี ่28 เมษายน 2560เวลา10.00 น.  

 
ณ โรงแรมเซน็ทรลัเพลส เลขที ่1242/488 ถนนเอกชยั ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 
 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)มนีายธรีะ

ชยั ประสทิธิร์ตันพร ประธานกรรมการบรษิทัทําหน้าทีเ่ป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมว่า 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ของบรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ซึ่งมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัที ่8 
มนีาคม 2560 ทัง้สิน้ 2,155 คน นับจํานวนหุน้ได ้671,440,890 หุน้ โดยในวนัน้ี มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 10 
ราย และโดยการมอบฉนัทะ 76 ราย รวมจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้  86 ราย
นบัจาํนวนหุน้ไดท้ัง้หมด 501,657,030 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 74.7135ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมทัง้หมด ครบเป็น
องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิัทฯแล้ว ต่อมาประธานฯแถลงต่อที่ประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจาํปี2560ของบรษิทัฯมกีรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชุมดงัน้ี 

 

กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระทีเ่ขา้รว่มประชุมมดีงัน้ี 

1. พลตาํรวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

2. นายทรงพล จนัทรผ์อ่งแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

3. นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

4. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรษิทั 

6. นายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรษิทั 

7. นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรษิทั 

 

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัเชญิรว่มประชุมมดีงัน้ี 

1. นางสาวมยรุ ีปทัมก์ชกร  เลขานุการบรษิทั 

2. นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัช ี

3. นายภสันนัท ์สวุรรณน้อย  ทีป่รกึษากฎหมาย 

 
ประธานฯไดช้ี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงัน้ี การนับคะแนนในวาระที่ 1, 

วาระที ่3, 4, 6 และ 7 ตอ้งผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน วาระ
ที ่5 ซึง่เป็นวาระการพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2560 ตอ้งผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่สองในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน สว่นวาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบไมม่กีารลงมต ิ  

ประธานฯไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯจะใชว้ธิลีงคะแนนตามบตัร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รบับตัรลงคะแนนที่ทางบรษิทัมอบให้ซึ่งการนับคะแนนนัน้ทางเจ้าหน้าที่จะทําการเก็บใบ
ลงคะแนนเฉพาะในสว่นของ “ผูไ้ม่เหน็ดว้ย” และ“ผูท้ีง่ดออกเสยีง” เท่านัน้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ
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ทัง้น้ีวธิกีารลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดยีวกนัในทุกระเบยีบวาระการประชุม หากระหว่างการ
ประชุม มผีู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมการประชุมเพิม่ บรษิทัจะนับจํานวนผู้ถอืหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทุกครัง้ โดยผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วม
ประชุมในภายหลงั จะมสีทิธลิงคะแนนเฉพาะวาระทีย่งัมไิดม้กีารลงมตเิทา่นัน้ 

ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารชีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัวาระการประชุมแลว้นายธรีะ
ชยัประสทิธิร์ตันพร ประธานฯ จงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระดงัน้ี 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2559 

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ที่ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 
มถุินายน 2559 รายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชุมที่ไดแ้นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา 
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ดงักล่าว บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารสง่หนังสอืเชญิประชุมใหผู้ถ้อื
หุน้บรษิทัทุกท่าน และประกาศหนงัสอืเชญิประชุมดงักล่าวในหนังสอืพมิพ ์ตลอดจนมกีารลงมตแิละการบนัทกึรายงานการ
ประชุมโดยถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่ารายงานการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่27 มถุินายน 2559 ไดบ้นัทกึการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ  
จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

ประธานฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิม่เตมิหรอืไม ่
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิม่เตมิ ประธานฯจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรอง

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ที่ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 มถุินายน 2559 โดยต้องผ่านมตทิี่ประชุมดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559  ตามทีไ่ด้
เสนอดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
 ประธานฯไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้น้ี (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะ
รบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที1่มกราคม 2559 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 รายละเอยีดปรากฏตาม
รายงานประจาํปี 2559 ของบรษิทั 
 ประธานฯได้แจง้ต่อที่ประชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มกีารลงคะแนนเสยีงแต่อย่างใด และ
สอบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิม่เตมิหรอืไม ่
 คุณพชัรนิทร ์ชาญเมธา ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะใหบ้รษิทัฯควรจดัเตรยีมรายงานประจาํปีแบบ
รปูเลม่ทีจ่ดัพมิพไ์วจ้าํนวนหน่ึงเพือ่แจกผูถ้อืหุน้บางสว่นทีม่าประชุม และไมส่ะดวกทีจ่ะเปิดรายงานประจาํปีในรปูแบบซดีทีี่
บริษัทฯได้จดัส่งให้ หรือบริษัทฯอาจพมิพ์รายงานประจําปีเฉพาะส่วนของผลการดําเนินงานประจําปี และงบการเงนิ
ประจาํปี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดด้ปูระกอบระหวา่งการประชุม และเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ ประธานฯชีแ้จงต่อ
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ทีป่ระชุมว่าเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ และจะจดัเตรยีมรายงานประจําปีแบบรูปเล่มไวอ้ํานวยความสะดวกแก่ผู้
ถอืหุน้ในการประชุมครัง้ต่อไป  
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีาํถาม ขอ้สงสยัหรอืคาํแนะนําเพิม่เตมิ ประธานฯจงึแจง้ทีป่ระชุมวา่วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อ
ทราบ ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 มติที่ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ตามทีป่ระธานฯแจง้ 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลงบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  สําหรบัรอบปี
ระยะเวลาบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่งบดุลงบกําไรขาดทุนสาํหรบัรอบ
ปีระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ
มาตรฐานการบญัชแีล้ว เหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตังิบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบ
บญัชสีาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 2559 
 ประธานฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิม่เตมิหรอืไม ่

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีําถาม ขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตังิบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดย
ตอ้งผา่นมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 มตทิีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
 ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที่ 19 กําหนดไวว้่า“ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญั
ประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม(1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม(1/3) กรรมการซึ่งพน้จากตําแหน่ง 
อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอกีได ้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีน
บรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง” 
 โดยในปีน้ี มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจาํนวน 2 ทา่น ประกอบดว้ย 

1. พลตาํรวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  
2. นายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั 
ทัง้น้ี คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระดงักล่าว ไดแ้ก่

พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล และนายธรียุทธ ์ประสทิธิร์ตันพรมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ
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อนัเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัใหป้ระสบความสาํเรจ็ต่อไปได ้จงึเหน็ควรเสนอชื่อใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกกลบัเขา้ตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯคณะกรรมการบรษิทัฯเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้
จากตําแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน คือพลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกุลและนายธีรยุทธ์ ประสทิธิร์ตันพรกลบัเข้าเป็น
กรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง โดยประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการที่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัได้จดัส่งพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมแลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4) 
 ประธานฯจงึเชญิพลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล และนายธรียุทธ ์ประสทิธิร์ตันพรใหอ้อกจากทีป่ระชุมเป็นการ
ชัว่คราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พจิารณาลงมตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอสิระจากนัน้ประธานฯได้
สอบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิม่เตมิหรอืไม ่

 คุณน้ําทพิย ์ภู่ประเสรฐิ ตวัแทนจากชมรมอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามวา่พล
ตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ ครบ 9 ปีแลว้หรอืไม ่และบรษิทัฯ
มแีนวทางทีจ่ะสรรหาหรอืเลอืกกรรมการเขา้ใหมห่รอืไมอ่ยา่งไร 
 ประธานฯชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ ขณะน้ี วาระการดาํรงตาํแหน่งของพลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ยงัไมค่รบ 9 ปี 
อย่างไรกต็าม บรษิทัฯไดม้กีารหารอืเรื่องน้ีกบัสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ถงึแนวทาง
การสรรหากรรมการเขา้ดํารงตําแหน่ง โดยจะพจิารณาถึงความรูค้วามสามารถของกรรมการ ความโปร่งใส และความ
เหมาะสม อยา่งไรกต็าม ในขณะน้ี พลตาํรวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ยงัดาํรงตาํแหน่งไมถ่งึ 9 ปี 
 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีําถาม ขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ที่ประชุมจงึพจิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระแยกพจิารณาการลงมต ิ
ดงัน้ี 

4.1 พลตาํรวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ) 
 มติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตัง้พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เข้าดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ อกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,656,890 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย  140 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
4.2 นายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร(กรรมการบรษิทั) 
มตทิี่ประชุมได้พจิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแต่งตัง้นายธรียุทธ์ ประสทิธิร์ตันพรเขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
 ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท โดยมี
รายละเอยีดขอ้มลูประกอบการพจิารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5 ซึง่ไดจ้ดัสง่พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม
แลว้ 
 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
โดยไดม้กีารศกึษาและเทยีบเคยีงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึ่งมีการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  โดย
รายละเอยีดการอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 มดีงัต่อไปน้ี (เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2559) 
 ทางบรษิทัฯกําหนดใหค้่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในรปูแบบของเบี้ยประชุม รวมกนัในวงเงนิไม่เกนิ 
1,500,000 บาท โดยจะจา่ยในรปูแบบของคา่เบีย้ประชุมต่อการเขา้รว่มประชุมหน่ึงครัง้ 

• ประธานกรรมการ   6,000 บาท 

• กรรมการ    5,000 บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ   15,000 บาท 

• ประธานกรรมการสรรหา  6,000 บาท 

• กรรมการสรรหา   5,000 บาท 

• ประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 6,000 บาท 

• กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  5,000 บาท 

• ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 6,000 บาท 

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง  5,000 บาท 
 โดยใหก้ารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560  
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะ
อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัตามทีเ่สนอ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิม่เตมิหรอืไม ่
 เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้สงสยั มคีําถามหรอืมคีําแนะนําเพิม่เตมิ ประธานที่ประชุมจงึขอให้ที่ประชุมลงมติ
อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยแจง้วา่ในวาระน้ีจะตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของ
คะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 มติที่ประชุมได้พจิารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 
 ประธานทีฯ่ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็สมควรแต่งตัง้ นางสาวนงราม เลาห
อารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4334 หรอืนายประดษิฐ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่218  แห่งบรษิทั 
เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัอกี (รวม 8 ปี ทีบ่รษิทัฯไดว้า่จา้งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์
จํากดั เป็นผู้สอบบญัช)ี  เน่ืองจากได้ปฏบิตัติามหน้าที่อย่างดตีลอดเวลา และเป็นผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัความเหน็ชอบจาก
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่/ผูบ้รหิาร/บรษิทัยอ่ย หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่ง
ใด โดยกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2560 เท่ากบั 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิ
การลงทุน จํานวน 30,000 บาทรวม 630,000 บาท โดยเพิม่ขึน้จากค่าสอบบญัชปีระจําปี 2559  ซึ่งมจีํานวนรวมเท่ากบั 
580,000 บาท 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าที่ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะ
อนุมตัิการแต่งตัง้ให้ นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4334 หรอืนายประดษิฐ รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่218 แห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกดั คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบ
ระยะบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้เป็นจาํนวนเงนิ 630,000 บาท  (หกแสนสามหมื่น
บาทถว้น) 
 ประธานฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิม่เตมิหรอืไม ่
 เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้สงสยั มคีําถามหรอืมคีําแนะนําเพิม่เตมิ ประธานที่ประชุมจงึขอให้ที่ประชุมลงมติ
อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจําปี 2560 โดยต้องผ่านมตทิี่ประชุมดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 มตทิี่ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีี 
2560 ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงัน้ี 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 
 ประธานฯได้แจง้ต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั
บรษิทั ขอ้ 46 กาํหนดให ้“บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน้่อยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกําไร
สทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีํานวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทุน
จดทะเบยีน”  
 นอกจากน้ี บรษิทัฯมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธทิีเ่หลอื
หลงัจากหกัเงนิทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย หากไมม่เีหตุจาํเป็น
อื่นใด และการจ่ายปนัผลนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั และมตคิณะกรรมการบรษิทั
ที่อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจอนุมตัใิหจ้า่ยไดก้่อนรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มทุีนสาํรองตามกฎหมาย
เท่ากบั 234,177.59 บาท จงึเหน็สมควรทีจ่ะเสนอผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2559 และการจ่ายเงนิ
ปนัผล ดงัน้ี 
 1. จดัสรรกําไรสทุธปิระจาํปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของกําไร
สทุธปิระจาํปี 2559 
 2. จ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัการดําเนินงานประจําปี 2559 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 ใน
อัตราหุ้นละ 0.006 บาท (โดยในปี 2558 บริษัทฯจ่ายปนัผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท) สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 
671,440,890 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงนิ 4,028,645.34 บาท จากกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้จํานวน 4,683,552บาทซึ่ง
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เท่ากบัประมาณรอ้ยละ 86.02 ของกําไรสทุธ ิหรอืรอ้ยละ 90.54 ของกําไรสุทธหิลงัหกัทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายปนั
ผลจากกาํไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยปนัผลทีก่าํหนดไวข้องบรษิทัฯ 
 โดยบรษิทัฯ จะกําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที ่7 มนีาคม 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิ)โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัที ่8 มนีาคม 2560 และกําหนดจ่ายปนัผลเป็น
เงนิสดในวนัที ่19 พฤษภาคม 2560 
 ความเห็นคณะกรรมการบรษิัทฯคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2559 จากกําไรสะสมสว่นทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยจะ
จา่ยในรปูของเงนิสดตามรายละเอยีดตามทีป่ระธานฯแจง้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559 ตามที่กฎหมาย
กาํหนด 
 ประธานฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิม่เตมิหรอืไม ่

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคีําถามหรอืมคีําแนะนําเพิม่เตมิ ประธานฯจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ
การการจดัสรรกาํไรสะสมและการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2559 ดงัน้ี 

7.1 การจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59บาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของ
กาํไรสทุธปิระจาํปี 2559โดยตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจดัสรรกําไรสทุธปิระจาํปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายดว้ย
คะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

  
 7.2 ต่อมาประธานที่ประชุมจงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 
0.006 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจาํนวน 671,440,890 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิ 4,028,645.34 บาทโดยตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯไดแ้จง้ที่ประชุมว่าวาระน้ีเป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัขอ้เสนอของผู้ถอืหุน้ ประธานที่ประชุมได้
สอบถามวา่หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะใหซ้กัถามได ้ 
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เมือ่ไมม่คีาํถามหรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  ประธานทีป่ระชุมจงึกลา่วปิดประชุมเวลา 10.45 น. 
 
 

          
 
 
         ___________________________ 
        (นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร)  
       ประธานกรรมการ / ประธานทีป่ระชุม 
 
 

___________________________ 
 (นางสาวมยรุ ีปทัมก์ชกร)  

       เลขานุการบรษิทั / ผูบ้นัทกึการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


