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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 2562 (ครัง้ท่ี 2) 

ของ 

บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 05 เมษายน 2562 

ณ ห้องรชัวิภา อาคารธารทิพย ์ชัน้ 2 โรงแรม เจ้าพระยาปารค์ 

เลขท่ี 247 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอส
ท ีมาสเตอร ์จ ากดั  ตวัแทนทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย และตวัแทนทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีเ่ขา้รว่มประชมุ ดงันี้  

กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายวเิชฐ   ตนัตวิานิช   ประธานคณะกรรมการบรษิทั  

กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. นายจตุรงค ์  ศรกีลุเรอืงโรจน์   กรรมการ  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. นายกติต ิ   ดุษฎพีฤฒพินัธุ ์  กรรมการ  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

4. นายพศิษิฐ ์   แสง-ชโูต   กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ  
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ประธานกรรมคณะการบรหิารความเสีย่ง  

5. นายจอมพล   หนูนาค    กรรมการ  

ผูอ้ านวยการฝา่ยกอ่สรา้ง บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั 

6. นายวบิลูย ์  พจนาลยั   กรรมการ  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 

 กรรมการทัง้หมด 6 ท่าน จาก 7 ท่าน ขาดประชุม1 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 85.71 เนื่องจากท่านทีข่าด คอื 

นายผล อนุวตัรนิตกิาร พน้จากต าแหน่ง นอกจากนี้ ยงัมกีรรมการอสิระบางทา่นไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย 

ผู้ท่ีได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  

1. พล.ต.ต พทิกัษ์ อทุยัธรรม  ผูท้ีไ่ดร้บัเสนอใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุมจาก บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั จ านวน 1 คน 

1. นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก   

ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย จากบรษิทั กดุัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั จ านวน 1 คน 

1. นายคม   วชริวราการ 

ตวัแทนท่ีปรึกษาด้านการเงิน จากบรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 คน 

1. นายรฐัชยั   ธรีะธนาวฒัน์ 
2. นายสอง   ศรสีคุนัธพฤกษ์ 

เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

1. นางทศัน์ดาว  ชมเชย 
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เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองนับจ านวนได้  25 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 334,286,910 หุน้ และผูร้บั
มอบฉนัทะนบัจ านวนได ้15 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 87,528,900 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 40 ราย 
คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิ้น 421,815,810 หุน้ จากจ านวนหุน้ของบรษิทั จ านวน 460,000,000  หุน้ หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 
91.6991 ซึง่เกนิกว่าหนึ่งในสามของหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่
33 แลว้  

นอกจากนัน้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชุมไดต้ลอดเวลา  จงึส่งผลใหจ้ านวนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั นายวเิชฐ ตนัตวิานิช ประธานกรรมการ
บริษัท ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในทีประชุม  ได้กล่าวกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา                          
ระเบยีบนาวนุีรกัษ์  พธิกีารด าเนินการประชมุ เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดการประชมุ ดังนี้ 
 บรษิทัไดเ้ชญิประชมุและแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2562 แกผู่ถ้อืหุน้ 3 ทางดงันี้  : 

1. จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทางไปรษณีย์ 

2. ลงประกาศในหนงัสอืพมิพ ์

3. ลงรายละเอยีดการประชมุในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

บรษิทัไดน้ าเสนอค าแนะน าในการลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ตลอดจนการนับ
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุรบัทราบโดยทัว่กนั ดงันี้  

1. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดให้ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุน้ ให้ถอืว่าหุ้นหนึ่ง มี

เสยีงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด  ผู้ถือหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

1.1 ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง เป็นเสยีงชีข้าด 

1.2 ในกรณีดงัต่อไปนี้  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า สามในสี ่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 

ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอืน่มาเป็นของบรษิทั 

ค. การท า แก้ไข หรอืยกเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนที่

ส าคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดจดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคล

อืน่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 



  บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
88 หมู่ 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรีุ 11130 

 Page 4 of 30  
 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

จ. การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

ฉ. การเลกิบรษิทั 

ช. การออกหุน้กูบ้รษิทั 

ซ. การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอืน่  

2.     ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง 

ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ จะพจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชมุ  ตามทีป่ระธานทีป่ระชมุเสนอเพือ่
พจิารณา โดยเลอืกลงคะแนนเสยีง เป็น “เหน็ด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรอื งดออกเสยีง” พร้อมลงลายมอืชื่อ ลงในบตัร
ลงคะแนน ทีไ่ดแ้จกให ้ณ จุดลงทะเบยีน ทัง้นี้ไมอ่นุญาตใหม้กีารแยกการออกเสยีงลงคะแนน  ยกเวน้เสยีแต่เป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะทีไ่ดร้บัแบบฟอรม์การมอบฉนัทะเป็นแบบ ค คอื Custodian ทีท่ าหน้าทีด่แูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาต ิ

2.1 โดยบรษิทัฯ จะ ไมเ่กบ็บตัรทีล่งมต ิ“เหน็ดว้ย” 

2.2 ทัง้นี้ การนับคะแนน บรษิทัฯ จะใชว้ธิ ีหกัคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ออกจาก

จ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุ และคะแนนสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที ่เหน็ดว้ย ใน

ระเบยีบวาระนัน้ๆ 

3.  ส าหรบัการลงคะแนน จะตอ้งท าเครือ่งหมาย กากบาท (x) ลงในช่อง เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็ดว้ย หรอื งด

ออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึ่งเทา่นัน้ และจะตอ้งลงลายมอืชือ่ดว้ยปากกา ลงในบตัรลงคะแนนดว้ยทกุครัง้ 

4. กอ่นทีจ่ะท าการเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนน เพือ่ท าการอนุมตัใินแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมสามารถ

สอบถามค าถามต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ได ้   กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการจะสอบถามกรณุายกมอื และแจง้ชื่อ นามสกุล 

พรอ้มทัง้ชีแ้จงดว้ยว่าเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

5. การนบัคะแนน บรษิทัจะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยระบบบารโ์ค๊ด เพือ่ความสะดวกและความรวดเรว็ของ

ผูถ้อืหุน้ 

6. หากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะประสงคท์ีจ่ะออกจากทีป่ระชมุกอ่นปิดประชมุ หากประสงคท์ีจ่ะลงคะแนน

เสยีงในวาระทีเ่หลอื กรณุาสง่บตัรลงคะแนนพรอ้มลายเซน็ชือ่ใหก้บัเจา้หน้าที ่กอ่นออกจากหอ้งประชุม เพื่อบรษิทัจะไดท้ า

การบนัทกึคะแนนของผูถ้อืหุน้ได ้

7. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทนัทหีลงัจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ 

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมด าเนินการ

พจิารณาในวาระถดัไปกอ่น เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง และเมือ่เจา้หน้าทีไ่ดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

กจ็ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบรายละเอยีดผลการนบัคะแนนทนัท ี
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ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสยีงในวาระทีต่นมสี่วนไดเ้สยี คอื วาระที ่5 
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

ทัง้นี้เพื่อใหม้คีวามโปร่งใสในการนับคะแนนเสยีง และเป็นไปตามธรรมาภบิาลทีด่ี จงึขออาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงในที่ประชุม โดย นางสาวจรีนันท์ ศุภศริพิร ผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมด้วยตนเอง อาสาสมคัรเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงในที่ประชุม  พธิกีรจงึได้เชญิสกัขพียานนับคะแนน
เสยีงไปนัง่ทีจุ่ดนบัคะแนน 

นอกจากนี้ บรษิัทได้ชี้แจ้งเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์จะ
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ลงลายมอืชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครัง้ และผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะสอบถามค าถาม ขอใหแ้จง้ชื่อ 
นามสกลุกอ่นถามค าถามทกุครัง้ 

เนื่องจากการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี้  เป็นการประชุมครัง้แรกหลงัจากที่บรษิัทได้ เสนอขายหุ้นสามญัแก่
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (MAI) วนัที ่24 ตุลาคม 2561 บรษิทัจงึไดเ้ปิดวดีทีศัน์
แนะน าบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ชม เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัมากยิง่ขึน้ 

เมื่อผูถ้อืหุน้ได้ชมวีดทีศัน์แนะน าบรษิทัเรยีบรอ้ย และรบัทราบ พรอ้มทัง้เหน็ชอบวธิกีารนับคะแนนเสยีงตามที่
กล่าวขา้งตน้ ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทีก่ าหนดในหนงัสอืเชญิประชมุ ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถ้อืหุน้ที่ใหค้วามไวว้างใจ และมาประชุมในครัง้นี้ และแถลงต่อทีป่ระชุมถงึ
ความมัน่ใจ และความเชื่อมัน่ในบรษิทั โดยมรีายละเอยีดว่า ถงึแมว้่า บรษิทั ไทย  องิเกอร์ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) หรอื 
TIGER จะเพิง่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (MAI) และเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก
ในปีทีผ่า่นมา แต่บรษิทัไดด้ าเนินธุรกจิมาแลว้กว่า 17 ปี โดยมผีูบ้รหิารทีร่ว่มกอ่ตัง้ 2 ท่าน คอื คุณจตุรงค ์ศรกีุลเรอืงโรจน์ 
และคณุกติต ิดุษฎพีฤฒพินัธ์ ซึง่มปีระสบการณ์ และมคีวามมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกจิ        

ในฐานะทีเ่ป็นประธานบรษิทั และเคยมปีระสบการณ์การท างานเป็นรองผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย ์MAI มคีวามเชื่อมัน่ว่า บรษิทัมคีวามพรอ้ม และมอีงคป์ระกอบทีด่ ีโดยมกีรรมการบรษิทัซึง่
เป็นผูท้รงคุณวุฒคิรบทุกด้าน มผีูบ้รหิารที่มคีวามรู ้ความสามารถในการบรหิารธุรกจิทีด่มีาก ทีจ่ะบรหิารธุรกจิใหเ้ตบิโต
อยา่งมัน่คงและยัง่ยนืในทกุดา้น  
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระนี้ ซึง่มสีาระส าคญัโดยสรปุ ดงันี้ 
 นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง เสนอแนะว่า ในเอกสารแนบที ่6 ของหนังสอืเชญิประชุม ได้
กล่าวถงึขัน้ตอนในการเขา้รว่มประชมุทีน่ าเสนอในรปูแบบตารางว่า จะเริม่ประชมุผูถ้อืหุน้ในเวลา 12.00 น. ซึง่เป็นการแจง้
ขอ้มลูทีผ่ดิ ไมต่รงกบัเวลาทีแ่จง้ในหนงัสอืเชญิประชมุหน้าแรก และการเริม่ประชมุจรงิ ทีเ่ริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 
   
มติท่ีประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงมต ิ
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วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2561  

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างทศัน์ดาว ชมเชย เลขานุการบรษิทั น าเสนอรายละเอยีดในวาระนี้ 

นางทศัน์ดาว ชมเชย เลขานุการบรษิัท เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 (ครัง้ที ่1) ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2561 ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาความถูกตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัได้
เผยแพรร่ายงานการประชมุฉบบัดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 
เพือ่ตรวจสอบล่วงหน้าแลว้ 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืเสนอแกไ้ข
รายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2561(ครัง้ที ่1) 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ได้มมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ ด้วย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
  

 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 39 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 421,810,810 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 421,810,810 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

วาระท่ี 3  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2561 

ประธานฯ กล่าวเชญิ นายจตุรงค์ ศรกีุลเรอืงโรจน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และนายวบิูลย์ พจนาลยั ประธาน
เจา้หน้าทีก่ารเงนิ ชีแ้จงเกีย่วกบัวาระนี้ 

นายจตุรงค ์ศรกีลุเรอืงโรจน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดร้ายงานผลการด าเนินการของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

โครงสร้างของกลุ่มบริษทั 

บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) (Thai Enger Holding Public Company Limited) (“TEH”) ประกอบ
ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยในปจัจุบนั บรษิทัฯ มกีารถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั ไทย องิเกอร ์
จ ากดั (Thai Enger Company Limited) ทัง้นี้ ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัสามารถจ าแนกไดต้ามธุรกจิของบรษิทัย่อย โดยแบ่งได้
เป็น 2 ธุรกจิ 
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1.) ด าเนินธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภทและงานออกแบบ Construction Contractor – 
Build & Design 

บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั หรอื TEC เป็นผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทัง้งาน
ออกแบบวศิวกรรม และงานออกแบบสถาปตัยกรรม – โดยบรษิทัแยกกลุ่มลกูคา้งานโครงการเป็น 4 กลุ่ม 

1.1 โครงการประเภทโรงแรม  รีสอรท์ 

TEC มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญดา้นงานรบัเหมากอ่สรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัหลากหลายรปูแบบ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส าหรบัโครงการโรงแรมหรอื  รสีอรท์  ทีต่ ัง้อยูต่ามเกาะกลางทะเล ซึง่เป็นพืน้ทีม่ภีูมปิระเทศและภูมอิากาศซึง่เป็น
อปุสรรคต่อการกอ่สรา้ง ในปีนี้ บรษิทัจะมุง่เน้นงานกอ่สรา้งในกลุ่มโรงแรมรสีอรท์ตามนโยบายของรฐับาลทีเ่น้นการสง่เสรมิ
ดา้นการทอ่งเทีย่ว และเพิม่จ านวนนกัทอ่งเทีย่วใหม้ากขึน้ 

1.2 โครงการคอนโดมิเนียมแนวราบ อาคารส านักงาน และอาคารอ่ืนๆ 

 

 

รอ้ยละ 99.99  

รอ้ยละ 99.99 รอ้ยละ 70.00 

ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรมโยธา
ทุกประเภท 

ออกแบบและผลติ พรอ้มตดิตัง้ 
อุปกรณ์ จากกระจกและอลมูเินียม 

 

ออกแบบและผลติ พรอ้มตดิตัง้
ระบบน ้าดแีละน ้าเสยี และจดัหาและ

  

  1) ด าเนินธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้ง
โครงการทกุประเภทและงานออกแบบ  
(Construction Contractor – Build 

2) ด าเนินธุรกจิสนบัสนุน
งานรบัเหมาก่อสรา้ง
โครงการทุกประเภท 
และงานออกแบบ  

บริษทัแกน (Core Company) 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 9 พฤศจกิายน 2559 
ทุนจดทะเบยีน : 230.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ : 168.86 ลา้นบาท 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 26 กนัยายน 2545 
ทุนจดทะเบยีน : 150.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ : 150.00 ลา้นบาท 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 18 มถุินายน 2558 
ทุนจดทะเบยีน : 20.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ : 20.00 ลา้นบาท 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 15 มนีาคม 2561 
ทุนจดทะเบยีน : 1.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ : 1.00 ลา้นบาท 
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TEC ยงัสามารถก่อสรา้งอาคารทีต่อ้งการมาตรฐานการก่อสรา้งในระดับสากล เช่น โรงพยาบาล รวมทัง้อาคาร
ส านักงาน และอาคารอื่นๆ อาทิ คอนโดมเินียมแนบราบ (Low Rise Condominium) เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ (Service 
Apartment) เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ความตอ้งการดา้นทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึการออกกฎหมายใหม่เกีย่วกบัภาษทีีด่นิ ส่งผลให้
แนวโน้มธุรกจิอาคารทีอ่ยูอ่าศยัในปีนี้ชะลอตวั บรษิทัจงึไมมุ่ง่เน้นการท าตลาดดา้นนี้ 

1.3 โครงการสาธารณูปโภค และกลุ่มงานภาครฐั 

TEC ใหบ้รกิารรบัเหมากอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) เชน่ การกอ่สรา้งนิคมอตุสาหกรรม ฝายเกบ็น ้า 
สถานีผลติน ้าประปา ตัง้แต่การวางระบบท่อส่งน ้า การตดิตัง้ระบบสบูส่งน ้าดบิและระบบผลติน ้าประปา จนถงึการก่อสรา้ง
หอเกบ็น ้าเพือ่รอการจ่ายใหช้มุชน เป็นตน้ 

1.4 โครงการก่อสร้างและงานอ่ืนๆ 

TEC ใหบ้รกิารรบัเหมางานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอื่น เช่น บา้นเดีย่วราคาสงู (High-end Home) รา้นกาแฟ 
รา้นอาหาร เป็นตน้ และใหบ้รกิารงานระบบภายในตวัอาคาร เชน่ งานระบบปรบัอากาศ และงานปรบัปรงุต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัหาและจ าหน่ายอปุกรณ์ทีเ่กีย่วเนื่องจากงานกอ่สรา้งของลกูคา้ เช่น เครื่องปรบัอากาศ เครื่องก าเนิด
ไฟ เป็นตน้  
 

โครงสร้างรายได้ของธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง 

ประเภท 2559 2560 2561 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

1.โรงแรมและรสีอรท์ 59.46 12.14 83.37 13.56 262.06 29.73 
2.ทีอ่ยูอ่าศยั&ส านกังาน 115.68 23.62 186.53 30.34 179.57 23.01 
3.งานภาครฐั 284.14 58.00 341.04 55.47 291.17 37.31 
4.โครงการอื่น 23.45 4.79 3.61 0.59 77.66 9.95 
รายได้ของ TEC 482.73 98.55 614.55 99.95 780.46 100.00 

 

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 
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STRATEGY AND VISION 

1. HORIZONTAL EXPANSION  ขยายตวัเพ่ือรบัเหมาโครงการท่ีมีมลูค่าและขนาดใหญ่ขึน้ (TEC) 

• ภาคเอกชน : เขา้ประมูลงานทีม่ขีนาดใหญ่มากขึน้ งานทีต่้องใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนสงูขึน้ งานจาก
เจา้ของทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ High rise Condominium หรอื โรงแรมระดบั 5 ดาว โดยเขา้ร่วมประมลูงาน 
และเขา้อยู่ในในทะเบยีนคู่คา้ (Vendor List) ของบรษิทัผูอ้อกแบบ (Designer) หรอืบรษิทัผูบ้รหิาร
โครงการ (CM) ทีม่ชีือ่เสยีง  

• ภาครฐั : TEC เขา้ประมลูงานโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) ทีม่มีลูค่าสงูของภาครฐั โดยเน้นใน
งานระบบประปา และนิคมอุตสาหกรรม เพื่อศกัยภาพในการประมูลงาน อาจเปิดรบัช่องทาง M&A 
ส าหรบับรษิทัทีม่ผีลงานภาครฐั  

2. VERTICAL EXPANSION มุ่งท าตลาดส าหรบังานติดตัง้อลูมิเนียม (TEA) และส่วนงานจ าหน่าย 
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• TEA : ลดสดัส่วนการพึง่พงิบรษิทัแม่ โดยมุ่งท าการตลาดส าหรบังานตกแต่งจากกระจกอลูมเินียม
เตม็รปูแบบ เขา้รบังานจากลกูคา้โดยตรง พจิารณาทัง้สว่นของงานระดบักลางและงานโครงการขนาด
ใหญ่  

• TEM : ขยายไปสูก่ารจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบสาธานูปโภค เพิม่การรบังานบ ารงุรกัษาระบบสาธานูป
โภค ในคอนโดมเินียม และหมูบ่า้นจดัสรร 
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3. STRENGTHEN THE FOUNDATION  พฒันาบคุคลากร และองคก์รภายในให้มีความแขง็แรงเพ่ือ 
  การเติบโตท่ียัง่ยืน 

- ใหค้วามส าคญักบัการจดัหาบุคคลากรคณุภาพ เพือ่รองรบัการขยายตวัในอนาคต 
- เพิม่ความสามารถของบุคคลากร ผา่นกระบวนการอบรมและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
- สง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รและถ่ายทอดสูพ่นกังานใหม ่ 
- ศกึษาและประยกุตใ์ชน้วตักรรมใหม ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 
- วางแผนการจดัสรรเงนิทนุและทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเหมาะสม  

จดุเด่นของบริษทั  

1. บคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 

- ผูบ้รหิารเป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์มากกว่า 20 ปี  
- ทมีวิศวกรมคีวามช านาญด้านงานวิศวกรรมก่อสร้าง และวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

กอ่สรา้งอาคาร ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหง้านกอ่สรา้งส าเรจ็ลุล่วง 
2. การสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่ค้า (Partner)  

- สรา้งความประทบัใจ และความพงึพอใจดา้นงานบรกิารใหแ้กเ่จา้ของโครงการเพือ่ใหเ้กดิการบอกต่อ  
- รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งอื่นๆ ในแต่ละโครงการก่อสรา้งเพื่อสรา้ง โอกาสทาง

ธุรกจิ 
3. งานบริการท่ีมีคณุภาพ 

- ทมีวศิวกรและทมีผูบ้รหิารร่วมกนัจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีม่คีุณภาพ ร่วมกนัวางแผนงานก่อสรา้ง และ
ค านวณตน้ทนุทีแ่มน่ย ่ามากทีส่ดุ ท าใหส้ามารถเสนอราคาทีเ่หมาะสมทีส่ดุใหแ้กล่กูคา้ได้ 

4. การส่งมอบงานตามก าหนด 

- บรษิทัฯ มกีารวางแผน (Planning) ก าหนดเวลา (Scheduling) และจดัล าดบังาน (Sequencing) โดย
ทมีวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ เพือ่ใหส้ามารถสง่มอบงานไดต้รงตามทีล่กูคา้ก าหนด 

5. การบริการหลงัการส่งมอบงาน 

- มทีมีงานทีม่ใีจรกัในงานบรกิาร คอ่ยดแูลชว่ยเหลอื และค าปรกึษาแก่ลูกคา้ทีอ่าจประสบปญัหาต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้หลงัจากการสง่มอบงานซึง่จะเป็นการสรา้งความน่าเชือ่ถอื และการบอกต่อ 

6. การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการ 
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- มกีารน าระบบทางดา้นสารทนเทศ (IT) ทีเ่รยีกว่า ERP เขา้มาใชใ้นการตรวจสอบและตดิตามความ
คบืหน้าของโครงการกรบัเหมาต่างๆ ซึง่ท าใหผู้บ้รหิารรบัทราบถงึการด าเนินการของโครงการแต่ละ
โครงการอยา่งต่อเนื่อง และแกป้ญัหาไดอ้ยา่งทนัเวลา 

7. วิศวกรรมคณุค่า (Value Engineering : VE) 

- บรษิัทฯ มกีารประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคุณค่า (VE) ในการวิเคราะห์และค านวณความ
เหมาะสมด้านการใชง้านอาคาร เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเสนอแนะใหเ้จ้าของโครงการ
ทราบถึงต้นทุนในก่อสร้างที่มคีวามเหมาะสม ในขณะที่ยงัรกัษาประสทิธิภาพการใช้งานของตัว
อาคารใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดได ้

นอกจากนัน้นายจตุรงค ์ศรกีุลเรอืงโรจน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดอ้ธบิายถงึตวัอย่างโครงการในอดตีทีบ่รษิทั
ไดด้ าเนินการกอ่สรา้งจนแลว้เสรจ็ อนัประกอบดว้ยโครงการโรงแรมลาบารสี  โครงการไอทารา รสีอรท์ แอนด์ สปา เฟส 2 
โครงการ นิคมอุตสาหกรรมสระแกว้ และ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดา นอกจากนัน้นายจตุรงค์ ศรกีุลเรอืงโรจน์ ได้
อธบิายถงึความคบืหน้าในการก่อสรา้ง โรงงานประกอบอลูมนิเนียมทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทราทีด่ าเนินการก่อสรา้งเป็นทีแ่ล้ว
เสรจ็ส าหรบัปี โดยโรงงานดงักล่าวนี้เป็นสว่นหนึ่งของบรษิทั ทจี ีอลูมนิัม่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึ
โอกาส และการเติบโตในธุรกจิอะลูมเินียม และกระจกในอนาคต จึงได้ให้ความส าคญัที่จะพฒันาและขยายธุรกจินี้ให้
แขง็แรงมากขึน้ 

นายวบิลูย ์พจนาลยั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิไดร้ายงานถงึผลการด าเนินของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและบริการ 
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รายไดข้องกลุ่ม TIGER มกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี ทีผ่่านมาโดยมอีตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ที่
รอ้ยละ 26 ต่อปี เนื่องจากความสามารถของบรษิทัในการประมลูงานก่อสรา้งโครงการใหม่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 
บรษิทัมงีานกอ่สรา้งทีด่ าเนินการในระหว่างปีถงึ 15 โครงการ โดย 8 โครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ทีม่มีลูค่าสญัญาเกนิ 
100 ลา้นบาท และบรษิทัยงัสามารถสง่มอบงานกอ่สรา้งไดต้ามก าหนดเวลา  

อตัราก าไรขัน้ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัมกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีทีผ่่านมา โดยเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 35 บรษิทัฯ 
มนีโยบายการก าหนดราคาค่าบรกิารโดยพจิารณาจากต้นทุนของวสัดุอุปกรณ์และแรงงานทีเ่กี่ยวขอ้งบวกอตัราก าไรที่
เหมาะสม (Cost plus pricing) ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ทีร่อ้ยละ 17 ซึ่งในระหว่างปี 2561 บรษิทัสามารถประมูลงานได้หลาย
โครงการ โดยมุ่งประมูลงานทีม่อีตัราก าไรขัน้ต้นทีสู่ง อกีทัง้บรษิัทสามารถบรหิารจดัการต้นทุนการก่อสร้างที่ใชไ้ปได้
เป็นไปตามงบประมาณทีว่างไว ้ท าใหก้ าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ  

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 
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ในช่วงที่ผ่านมา TEC มรีายได้เตบิโตมากขึ้น ในขณะที่ยงัสามารถรกัษาระดบัอตัราก าไรขัน้ต้นไว้ได้ และมี
คา่ใชจ้่ายการขายและบรหิารทีค่งที ่จงึมสีดัสว่นคา่ใชจ้่ายการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมทีล่ดลง ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิ
ปรบัตวัสงูขึน้ 

ในปี 2561 อตัราก าไรสุทธติ่อยอดขายปรบัตวัลดลงเลก็น้อย จากรอ้ยละ 14 เป็น 12 เนื่องจาก TEC มกีารรบัรู้
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่ป็นรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (One-time expense) เช่นค่าใชจ้่ายในการเตรยีมเขา้ตลาด
หลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมวงเงนิกูธ้นาคารทีข่อเพิม่ในระหว่างปี และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานทีต่ัง้ตามพรบ.แรงงานทีม่ี
ผลบงัคบัใชใ้นอนาคต  

สรปุขอ้มลูและอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัของปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 มรีายละเอยีดดงันี้  

  2560 2561  
 รายไดค้า่บรกิาร 615 M 780 M  
 ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 67 M 83 M  
 ก าไรสทุธ ิ(รวมสว่นงานทีย่กเลกิ) 84 M  90 M  
     
 Revenue Growth   26.93%  
 NP Growth (เฉพาะ TIGER)  23.76%  
 NP Growth (รวม TET)  7.02%  
     
 Return on assets  19.35% 12.42%  
 Return on equity  40.13% 14.53%  
 

ประธาน กล่าวเชญิให้นายจตุรงค์ ศรกีุลเรอืงโรจน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพิม่เตมิรายละเอยีดดา้นการแบ่ง
ลกัษณะธุรกจิของบรษิทั ซึง่นบัเป็นกลยทุธส์ าคญัของบรษิทั 

 นายจตุรงค ์ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า การทีบ่รษิทัแบ่งลกัษณะธุรกจิออกเป็น 4 ธุรกจินัน้ ไดเ้กดิจากประสบการณ์ท างานที่
ผา่นมาของบรษิทั ซึง่มคีวามเชืย่วชาญเฉพาะดา้น โดยแบ่งเป็น 

1. โครงการประเภทโรงแรม รสีอร์ท   บรษิทัมปีระสบการณ์ด้านการก่อสรา้งโรงแรม ในพื้นทีท่ีย่ากล าบาก และมี
ขอ้จ ากดัดา้นภมูปิระเทศ และภมูอิากาศ รวมถงึมคีวามเชีย่วชาญดา้นงานระบบของโรงแรม จากการการวเิคราะห์
ของสถาบนัการเงนิทีม่ชี ือ่เสยีงต่างๆ พบว่า ธุรกจิทอ่งเทีย่วของประเทศมแีนวโน้มเตบิโตอยา่งต่อเนื่องทกุปี กลยุธ์
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ธุรกจิของบรษิทั ในปีนี้ และอนาคตอนัใกล ้จะมุ่งเน้นในส่วนธุรกจิโรงแรม และรสีอรท์ นอกเหนือจากงานก่อสรา้ง
โรงแรมทีม่บีรษิทัไดล้งนามสญัญาแลว้ บรษิทัยงัไดม้โีอกาสรว่มประมลูโครงการทีม่ศีกัยภาพหลายโครงการ ซึง่จะ
คอ่ยๆ ทยอยประกาศผลการไดง้านต่อไป 

2. โครงการประเภทอาคารทีอ่ยู่อาศยั คอนโดมเินียม เนื่องจากธุรกจิอาคารทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ป็นอาคารสงูมแีนวโน้มการ
เตบิโตเป็นไปแบบชะลอตวั บรษิทัจงึหนัมามุ่งเน้นการรบังานในส่วนโครงการคอนโดมเินียมทีเ่ป็นลกัษณะ low 
rise อาคารสงูไมเ่กนิ 8 ชัน้ ทีอ่ยูใ่นท าเลทีด่ ีใกลร้ถไฟฟ้า 

3. โครงการงานราชการ ปีนี้บรษิทัไดร้บังานก่อสรา้งนิคมอุตสาหกรรมสะเดา ซึ่งมสี่วนงานดา้นสาธารณูปโภค ทีม่ ี
บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ 

4. โครงการกอ่สรา้งบา้นหร ูHigh End โครงการนี้ ใหผ้ลตอบแทนก าไรในอตัราสงู บรษิทัมุ่งเน้นดา้นการบรกิารหลงั
การขาย รบัประกนัคณุภาพงาน รวมถงึการบ ารงุรกัษาบา้นตลอดอายกุารใชง้านของเจา้ของ 
 
เมื่อนายจตุรงค์ ได้ชี้แจงรายละเอยีดต่างๆ แล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความ

คดิเหน็ 
นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 
1.) ตอ้งการทราบทีม่าของชือ่ Thai Enger 

ตอบ  ชือ่ Thai Enger นัน้มาจาก Thai + Engineer 

2.) งบการเงนิเฉพาะกจิการดเูตบิโตคอ่นขา้งมาก ขณะทีง่บการเงนิรวมไมค่อ่ยโตเทา่ไหร ่เหตุใดจงึเป็นเชน่นัน้ 

ตอบ  เนื่องจากการจดัโครงการของบรษิทั เป็นไปในรปูแบบของโฮลดิง้ ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ บรษิทั โฮลดิง้ จะไม่มี
รายได ้รายไดท้างเดยีวของบรษิทัโฮลดิง้ คอืมาจากเงนิปนัผลจากบรษิทัลูก ซึง่ถา้บรษิทัลูกจ่ายเงนิปนัผลเยอะ ก็
จะท าใหง้บการเงนิดูโตขึน้ ดงันัน้ในการมองภาพงบการเงนิ จึงต้องมองในรปูแบบของ Consolidation ด้วย ซึ่ง
กฎหมายก าหนดใหบ้รษิทัปนัผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ อย่างไรกต็ามในการมองงบก าไรขาดทุน ยงัคงตอ้ง
มองทัง้งบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวมควบคู่กนัไป ทัง้นี้ในงบการเงนิรวมของบรษิทัก าไรสุทธใินปี 
2561 เพิม่ขึน้จากปีกอ่นถงึ 26% ซึง่บรษิทัมองว่าเป็นการเตบิโตทีน่่าพอใจ  

3.) จากการทีไ่ดต้ดิตามขา่วสารของบรษิทั พบว่า ปีนี้บรษิทัมเีป้าหมายเตบิโตเกอืบ 50% และม ีBack log ในมอื 
1200 ลา้นบาท ไมท่ราบว่า บรษิทัจะรบัรูร้ายไดจ้าก Back log ดงักล่าวในปีนี้หรอืไม่ 

ตอบ บรษิทัม ีBack log จากโครงการทีไ่ดล้งนามในสญัญาแลว้ประมาณ 1200-1300 ลา้นบาท บรษิทัคาดว่า
จะสามารถรบัรูร้ายได้จากโครงการดงักล่าว 70-80% ทัง้นี้ ขึน้กบัแผนการบรหิารโครงการของเจา้ของโครงการ
ดว้ยว่า อาจมกีารเปลีย่นแปลงบา้ง อย่างไรกต็าม บรษิทัมัน่ใจว่า จะสามารถด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่
วางไวไ้ด ้เนื่องจากบรษิทัไดม้ปีระชมุตดิตามงานอยา่งใกลช้ดิในทกุโครงการ 
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นอกจากนี้ บรษิทัยงัมโีครงการทีเ่ข้าร่วมประมูลอยู่ประมาณ 2000 ล้านบาท ซึง่นักลงทุนและนักวเิคราะห์
สามารถวเิคราะหถ์งึเปอรเ์ซน็ต์ของโอกาสทีบ่รษิทัจะได้งานจากประสบการณ์ของการไดง้านทีผ่่านมา ทัง้นี้ โดย
ลกัษณะการบรหิารงานโครงการของบรษิทัแลว้ เมือ่บรษิทัชนะการประมลูงาน บรษิทัจะเริม่ตน้การท างานในทนัท ี
ท าใหบ้รษิทัสามารถรบัรูร้ายไดเ้ลย ไมต่อ้งรอก าหนดการเริม่ตน้งานนาน หรอืรอส่งมอบพืน้ทีโ่ครงการดงัเช่นบาง
โครงการของภาครฐั 

4.) บรษิทัไดม้กีารใชเ้งนิ IPO ไปในทางใดบา้ง และขณะนี้ใชห้มดไปแลว้หรอืยงั 

ตอบ ตามทีบ่รษิทัไดท้ าหนงัสอืแจง้เรือ่งการใชเ้งนิเพิม่ทนุจากการเสนอขายหุน้สามญัแกป่ระชาชนเป็นครัง้แรก
ไปแล้วนัน้ โดยบรษิัทได้น าเงนิไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกจิการของกลุ่มบรษิัทเป็นหลกั โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 มกีารใชเ้งนิไปแลว้ประมาณครึง่หนึ่งของเงนิทัง้หมด 

5.) ขอชืน่ชมการจดัลกัษณะธุรกจิของบรษิทัทีแ่บ่งออกเป็น 4 ธุรกจิ นบัเป็นกลยทุธท์ีด่ ีและสอดคลอ้งกบันโยบาย
หลักในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมด้านการ
ท่องเทีย่วของประเทศในปีที่ผ่านมา ทีป่ระสบปญัหาเรื่องจ านวนนักท่องเทีย่วลดลง อย่างทราบว่า ในการ
ลงทนุในธุรกจิโรงแรมของบรษิทันัน้ บรษิทัจะประสบปญัหาดา้นเงนิลงทนุหรอืไม ่

ตอบ  เนื่องจากธุรกจิของบรษิทั คอื ธุรกจิรบัจา้งกอ่สรา้ง กลยทุธห์ลกัของเราคอื เน้นโครงการที่มคีวามแน่นอน 
มัน่คง รวมถงึมรีะยะเวลาในการกอ่สรา้งไม่ยาวนานเกนิไป กรณีทีจ่ะมผีลกระทบกบับรษิทัทีม่คีวามเป็นไปได ้คอื 
ลูกคา้ทีเ่ป็นผูว้่าจา้งบรษิทัมปีญัหาทางการเงนิถงึขึน้ล้มละลายกะทนัหนั  อย่างไรกต็ามในสถานการณ์เศรษฐกจิ
ทัว่ไป บรษิทัมัน่ใจว่า จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากผลกระทบดงักล่าว 

6.) ขอถามในส่วนธุรกจิการก่อสรา้งโครงการคอนโดมเินียมว่า บรษิทัตัง้เป้าหมายในปีนี้อย่างไร เนื่องจากการ
เตบิโตของตลาดมแีนวโน้มชะลอตวั แต่ความเหน็สว่นตวักค็ดิว่า ยงัสามารถจะไปไดอ้ยู่ 

ตอบ ขณะนี้บรษิทัม ีBack log โครงการคอนโดมเินียม 1 โครงการ คอื โครงการ Dolce (โดลเช่) ซอยลาซาล 
มูลค่าโครงการกว่า 200 ล้าน ในปีนี้บรษิัทมเีป้าหมายไม่เน้นโครงการก่อสร้างคอนโดมเินียม เนื่องจากมกีาร
แข่งขนัในตลาดสูง และสดัส่วนก าไรน้อยกว่าธุรกจิก่อสรา้งโรงแรม บรษิทัจงึเลอืกรบังานก่อสรา้งธุรกจิโรงแรม
มากกว่า 
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7.) ในสว่นของธุรกจิอลมูเินียม และกระจก ในปีนี้ตน้ทนุวสัดุอลมูเินียมไดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงไร 

ตอบ  ตน้ทนุวสัดุอะลมูเินียมคดิเป็นสดัสว่นเพยีงประมาณรอ้ยละ 30-40 ของราคาขาย ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาอลมูเินียมจงึมผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัน้อยมาก 

8.) ส่วนธุรกจิงานก่อสรา้งโครงการของราชการ ได้รบัผลกระทบจากการ พรบ.จัดซื้อจดัจา้ง หรอืความล่าชา้ใน
การด าเนินงานของราชการอยา่งไรบา้ง  

ตอบ เนื่องจากการรบังานโครงการราชการของบรษิทัเป็นการรบัเหมาช่วงต่อ (sub contract) จากบรษิทั
รบัเหมา ซึง่เป็นคู่สญัญาหลกัทีม่คีวามมัน่คงทางการเงนิ ท าใหไ้ม่มผีลกระทบจากการจ่ายเงนิชา้จากงานราชการ
แต่อยา่งใด 

 

มติท่ีประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงมต ิ

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลา
  บญัชีประจ าปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และรบัทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั ได้
ตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็ว่าถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามหลกัการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอตามทีป่รากฏอยู่ในหมวด “งบการเงนิ” ของรายงานประจ าปี 
2561 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวบิูลย ์พจนาลยั ประธานเจา้หน้าการเงนิ เป็นผูร้ายงานสรุปงบ
การเงนิใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
 นายวบิูลย ์พจนาลยั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิไดร้ายงานงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั  
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยรายงานผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิ ดงั
ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั ดงันี้ 
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รายการ ปี 2561 (หน่วย: บาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

รวมสนิทรพัย ์ 722,597,931 627,281,268 

รวมหนี้สนิ 104,722,297 744,774 

   

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 617,875,634 626,536,494 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 722,597,931 627,281,268 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินการ 780,458,324 138,231,477 
ก าไรจากส่วนงานท่ีด ารงอยู่ 82,700,861 134,328,393 

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 89,767,583 134,328,393 

ก าไรต่อหุน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้)  0.25   0.37  
 
 

เมื่อนายวบิูลย ์พจนาลยั ไดร้ายงานงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชปีระจ าปีสิน้สุดวนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 ใหท้ปีระชุมพจิารณาแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอื
แสดงความคดิเหน็ 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 
1.) คา่ประกนัสนิคา้ หรอืเงนิประกนัผลงาน และเงนิรบัล่วงหน้าของบรษิทั ซึง่แสดงไวใ้นงบการเงนิ จ านวน 
44.9 ลา้นบาท คอือะไร 
ตอบ ในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป จะมเีงนิประกนัผลงาน (Retention) ทีท่างเจ้าของโครงการจะหกักบั
ผูร้บัเหมาไวป้ระมาณรอ้ยละ 3-5 เป็นระยะเวลา 1-2 ปี (ขึน้อยูก่บัสญัญา) เมือ่ครบก าหนด และงานไมม่ปีญัหาใดๆ 
บรษิัทจะสามารถเรยีกเก็บเงนิดังกล่าวได้ตามสญัญา โดยแสดงอยู่งบการเงนิในส่วนสนิทรพัย์ ภายใต้หวัข้อ
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน จากตวัเลขดงักล่าวไดม้กีารเพิม่สงูขึน้มากจาก 13 ลา้นบาท เป็น 44 ลา้นบาท นับเป็นขอ้ด ี
ทีบ่รษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้ไดม้ากขึน้ และในอนาคตกจ็ะมจี านวนทีม่ากขึน้ยิง่ขึน้ไป อย่างไรกต็ามเงนิ
ดงักล่าวเป็นเงนิทีไ่มม่ดีอกเบีย้ 
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2.) ตามทีป่รากฏในงบการเงนิของบรษิทัเกีย่วกบัสว่นงานทีย่กเลกิและการจ าหน่ายเงนิลงทนุ ในทีน่ี้หมายถงึ
อะไร  
ตอบ  ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมทีไ่ดด้ าเนินการจบสิน้ไปแลว้กอ่นทีบ่รษิทัจะด าเนินการขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ใหก้บัประชาชนในครัง้แรก (IPO) เดมิทนีัน้ บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิ้ง จ ากดั ไดม้ีส่วนงานหลกั 2 ส่วน คอื ส่วน
งานรบัเหมาก่อสรา้ง และส่วนงาน System Integrator หรอืงานตดิตัง้และวางระบบทางวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานจราจรและงานคมนาคม แต่กอ่นทีบ่รษิทัจะขายหุน้เพิม่ทนุ บรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ทีจ่ะมุ่งพฒันาธุรกจิรบัเหมา
กอ่สรา้งในทกุดา้นใหเ้ตบิโตอยา่งมัน่คง จงึไดด้ าเนินการขายหุน้ในสว่นงาน System Integrator ออกไปในไตรมาส 
2 ของปี 2561 แต่โดยมาตรฐานทางบญัชแีลว้ ก าไรจากการขายส่วนงานดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอยู่ในงบการเงนิ ปี 
2561  อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหน้กัลงทนุเขา้ใจงา่ยขึน้ ทางผูต้รวจสอบบญัชจีงึไดถ้อดก าไรของส่วนงานทีข่ายไปออก
จากงบหลกั ใหม้าแสดงแยกต่างหากเป็นก าไรจากสว่นงานทีย่กเลกิ  
3.) จากรายงานประจ าปี 2561 ของบรษิทั  ชว่ยอธบิายอตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหนี้การคา้ สนิคา้คงเหลอื 
หรอืการเกบ็หนี้ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงคอ่นขา้งสงู 
ตอบ  กอ่นทีบ่รษิทัจะไดด้ าเนินการขายหุน้เพิม่ทุนนัน้ บรษิทัมไีดร้บังานมากมาย แต่บรษิทัมเีงนิทุนหมุนเวยีน
ในการท างานจ ากดั เมื่อบรษิทัไดร้บัเงนิจากการขายหุน้เพิม่ทุน IPO ในปลายเดอืนตุลาคม 2561 แลว้ บรษิทัได้
น าเงนิไปใชใ้นการหมุนเวยีนการท างานเพื่อเร่งขยายธุรกจิในช่วงปลายปี ซึง่ถอืเป็นช่วง Peak Season ของ
บรษิทั ส่งผลใหย้อดลูกหนี้การคา้และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ช่วงปลายปีเพิม่สงูขึน้ อย่างไรกต็ามการเพิม่ขึน้
ดงักล่าวไมเ่ป็นการถาวรโดยบรษิทัคาดว่าตวัเลข ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2562   ตวัเลขจะคอ่ยๆ ลดลง 
4.) ตอนนี้หนี้ของบรษิทัทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัทางการเงนิไมม่เีหลอืแลว้ใชห่รอืไม่ 
ตอบ บรษิทัจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแลว้ทัง้จ านวน เป็นเงนิทัง้สิน้ 35 ลา้นในเดอืนพย. 2561 
5.) TFRS15 มผีลกระทบกบับรษิทัหรอืไม่ 
ตอบ  บรษิทัไดม้ปีรกึษากบัผูส้อบบญัชแีละด าเนินการศกึษาผลกระทบของ TFRS 15 ก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
และสามารถสรุปได้ว่าการบงัคบัใช ้TFRS 15 ไม่ไดร้บัผลกระทบเป็นนัยส าคญัของธุรกจิของบรษิทั ซึ่งด าเนิน
ธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 
6.) พรบ.แรงงานฉบบัใหมม่ผีลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัหรอืไม่ 
ตอบ เป็นทีค่าดการณ์ล่วงหน้าแลว้ว่า พรบ.แรงงานจะมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2562 บรษิทัจงึไดเ้ตรยีมพรอ้มรบัใน
สว่นนี้ โดยการจา้งนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเพื่อมาค านวนหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานภายใตพ้รบ.แรงงานใหม ่
ทัง้นี้บรษิทัไดเ้ลอืกบนัทกึหนี้สนิดงักล่าว ถอืเสมอืนว่ามกีารบงัคบัใช ้พรบ.แรงงานดงักล่าวก่อนวนัมผีลบงัคบัใช ้
(Early adoption) และไดร้บัรูใ้นหนี้สนิดงักล่าวไว้ในงบการเงนิของบรษิทั ปี 2561 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยส่งผล
ใหห้นี้สนิของบรษิทัปรบัตวัเพิม่ขึน้ประมาณ 1.4 ลา้นบาท  
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เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้อืน่ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่างใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบ

การเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิัท  ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 39 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 421,810,810 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 421,810,810 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

ประธานฯ กล่าวเชญิใหน้ายวบิลูย ์พจนาลยั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุทราบ 
นายวบิลูย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า เพื่อปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่ าหนดนโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธหิลงัหกั
ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่นๆ  ตามทีบ่รษิทัก าหนด ซึ่งบรษิทัฯ  มนีโยบายการ
จ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และค านึงถงึ
โครงสรา้งและสถานะการเงนิ แผนการลงทุน โดยบรษิทัฯ ไม่ไดก้ าหนดสดัสว่นคงทีไ่วส้ าหรบัการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้นี้ ในปี 
2561 บรษิทัฯ  มกี าไรสุทธหิลงัเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน  134,328,393 บาท โดย หกัไว้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงนิ 6,800,000 บาท และจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสุทธใินส่วนทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 46,000,000 บาท  

ซึง่เมือ่รวมกบัเงนิปนัผลระหว่างกาลทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดป้ระกาศจ่ายระหว่างปี 2561 จ านวน 109,000,000 
บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายส าหรบัปี 2561 จ านวน 155,000,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 115 ของก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ  
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งบเฉพาะกิจการ บาท หมายเหต ุ
ก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 1,333,012  
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 2561 134,328,393  
หกั ส่วนท่ีจดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมายปี 2561 (6,800,000) เงินส ารองตาม

กฎหมายท่ีเสนอ
ขอให้อนุมติั 

บวก รายไดเ้งนิปนัผลรบัจากบรษิทัยอ่ยในเดอืน ก.พ. 2562 36,000,000  
ก าไรสะสมสว่นทีจ่่ายปนัผลได ้ 164,861,405  
จ่ายปนัผลประจ าปี 2561 155,000,000  
หกั สว่นทีจ่่ายไปแลว้ในรปูแบบของเงนิปนัผลระหว่างกาล (109,000,000)  
เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ ก าหนดจ่ายในเดือน เม.ย. 62 46,000,000 

เงินปันผลท่ีขอ
อนุมติัในครัง้น้ี 

จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัเงินปันผล (หุ้น) 460,000,0000 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.10 

 
ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date for Dividend) ในวนัที ่12 มนีาคม 2562  

และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 
เมือ่นายวบิลูย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อื

หุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 
 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 
1.) ท าไมบรษิทัก าหนดนโยบายจ่ายเงนิปนัผล หรอื Payout Ratio แค่ 30% ซึง่ถอืว่าน้อย เมื่อเทยีบกบัหลาย

บรษิทัในตลาดอืน่ทีก่ าหนด 40-50% 

ตอบ เนื่องจากบรษิทัก าลงัเตบิโต จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตกิ าหนดนโยบายจ่ายเงนิปนัผล
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 30 ซึง่ถอืว่าเหมาะสมกบับรษิทัแลว้ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้อืน่ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อยา่งใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิาร
จดัสรรก าไรตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตักิารจดัสรรก าไรตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561 ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 39 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 421,810,810 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 421,810,810 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนัสกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯ กล่าวเชญินายวบิลูย ์พจนาลยั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 นายวบิลูย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค
หนึ่งก าหนดว่า “หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทั” และวรรคสองก าหนดว่า “ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้ าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไป
ตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุม” และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ซึง่ก าหนดให ้“กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั
ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา” ซึง่คณะกรรมการไดเ้สนอการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการในรปูแบบโบนัส
กรรมการทีจ่่ายในปี 2562 ซึง่เป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2561 โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและ
ความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และ
อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  จงึเสนอให้  
ก าหนดอตัราเงนิโบนัสเท่ากบัรอ้ยละ 0.5 ของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้ในปี 2561 แต่ไม่เกนิ 350,000 บาท โดยเฉลีย่ให้
กรรมการทกุทา่นทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัผลตอบแทนรายเดอืนมจี านวน 3 ทา่น มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 นายวเิชฐ   ตนัตวิานิช   ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ   จ านวน 150,000 บาท 

 นายผล อนุวตัรนิตกิาร  กรรมการอสิระ   จ านวน 100,000 บาท 

 นายพศิษิฐ ์ แสง-ชโูต กรรมการอสิระ   จ านวน 100,000 บาท 

อย่างไรกต็าม กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัโบนัสกรรมการ เนื่องจากได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะ
ผูบ้รหิารแลว้ 
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เมือ่นายวบิลูย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนัสกรรมการประจ าปี 2561 แลว้ 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 
1.) อา้งถงึขอ้มลูในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 84 เหตุใดคา่ตอบแทนกรรมการจงึเพิม่ขึน้จาก 2560 เกอืบ 3 
เทา่ 
ตอบ ค่าตอบแทนดงัทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2561 คอืค่าเบี้ยประชุม ซึง่ขึน้กบัจ านวนครัง้ในการประชุม 
ซึง่ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของปี 2561 ไม่ได้มอีตัราเพิม่ขึน้จากปี 2560 แต่อย่างใด การเพิม่ขึน้ของค่าตอบแทน
มาจากจ านวนครัง้ทีป่ระชมุของปี 2561 ทีม่จี านวนครัง้มากขึน้  

 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้อื่นซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่างใด ประธานฯ  จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนสักรรมการประจ าปี 2561 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้ มมีตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 40 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 421,815,810 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 421,815,810 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

หมายเหต ุ ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ จ านวน 1 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 5,000 หุน้ 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัทีไ่ดก้ าหนดว่า “กรรมการผู้
มสีว่นไดเ้สยีจะตอ้งไมเ่ขา้รว่มพจิารณาในวาระทีเ่กีย่วกบัการมสีว่นไดเ้สยีของตน” ดงันัน้ กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ คอื นายกติต ิดุษฎพีฤฒพินัธุ์ และกรรมการใหม่ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ คอื พล.ต.ต.พทิกัษ์ อุทยัธรรม ไดข้อออก
จากหอ้งประชมุและจะกลบัเขา้มาประชมุอกีครัง้ เมือ่การพจิารณาวาระนี้แลว้เสรจ็ 

วาระที ่7.1 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้นายกติต ิดุษฏพีฤฒพินัธุ์ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

วาระที ่7.2 พจิารณาอนุมตั ิพล.ต.ต. พทิกัษ์ อุทยัธรรม เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแทน
นายผล อนุวตัรนิตกิาร ทีพ่น้จากต าแหน่ง   
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ประธานฯ กล่าวเชญิใหน้ายจตุรงค ์ศรกีลุเรอืงโรจน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชุม
ทราบ 

นายจตุรงค์ ศรกีุลเรอืงโรจน์ ได้ชี้แจงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ หมวดที ่4 ขอ้ที ่16 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ใน
อตัราหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน 
ซึ่งประกอบด้วย นายกติต ิดุษฏพีฤฒพินัธุ์ และ นายผล อนุวตัรนิติการ ทีป่ระชุมคณะกรรมการเสนอให ้แต่งตัง้ นายกติต ิ
ดุษฏพีฤฒพินัธุ์ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง
และเสนอ 

ใหแ้ต่งตัง้ พล.ต.ต. พทิกัษ์ อุทยัธรรม เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแทนนายผล อนุวตัรนิติ
การ ทีพ่น้จากต าแหน่ง   

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกร ะบวนการกลัน่กรองของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว และเห็นว่ากรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อ  มคีุณสมบัติ
เหมาะสม  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระไดแ้ก ่
นายกติต ิดุษฏพีฤฒพินัธุ์ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไป
อกีวาระหนึ่งและเสนอใหแ้ต่งตัง้ พล.ต.ต. พทิกัษ์ อุทยัธรรม เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแทนนาย
ผล อนุวตัรนิตกิาร ทีพ่น้จากต าแหน่ง โดยทัง้ 2 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตั ิมหาชนจ ากดั  2535  
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้ว่าผูถู้กเสนอชื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและมคีุณสมบตักิรรมการอสิระตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  ส าหรบั
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัอาย ุ จ านวนหุน้และ
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท  คุณวุฒกิารศกึษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท างาน และประวัติการเข้าประชุม
คณะกรรมการของกรรมการ แต่ละท่านปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 และบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระ
ของบรษิทัฯ ไว้เขม้กว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รายละเอยีดเพื่อการพจิารณา ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย
ล าดบัที ่10 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 
นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 
1.) คณะกรรมการบรษิทัมทีัง้หมดกีท่่าน และพล.ต.ต.พทิกัษ์ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ทา่นใด  
ตอบ คณะกรรมการบรษิทั มทีัง้หมด 7 ท่าน โดย พล.ต.ต.พทิกัษ์ อุทยัธรรม ได้รบัการเสนอชื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระแทนคุณผล อนุวตัินิติการ ซึ่งเป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ 
2.) กรรมการแต่ละทา่นไดเ้ขา้ประชมุครบทกุครัง้หรอืไม ่อยา่งไร 
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ตอบ  คณุกติต ิดุษฎพีฤฒพินัธุ ์ไดข้าดการประชมุ 1 ครัง้  เนื่องจากตดิภารกจิของบรษิทัในการเขา้ร่วมประชุม
กบัคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ที ่อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 
3.) เหตุใดคณุบรพินัธ ์ซึง่เป็นหนึ่งในกรรมการบรษิทั จงึเขา้รว่มประชมุไมค่รบทกุครัง้ 
ตอบ ตามทีไ่ดต้อบค าถามกอ่นหน้านี้ถงึการขายส่วนงานดา้น System Integration ออกไป ตัง้แต่ก่อนทีบ่รษิทั
จะขายหุ้นเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทัว่ไป คุณบรพินัธ์ วรรณขจรกิจ ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบรษิัท
หลงัจากการขายหุน้สว่นงานนัน้ออกไป ปจัจุบนัไมไ่ดเ้ป็นกรรมการบรษิทัแลว้ ท าใหใ้นปี 2561 คณุบรพินัธ์ ไดเ้ขา้
รว่มประชมุเพยีง 3 ครัง้ (จาก 8 ครัง้) 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้อื่นซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่างใด  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่งตัง้

กรรมการเป็นรายคน 
 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
รายชือ่กรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง* บตัรเสยี 
1.นายกติต ิดุษฏพีฤฒพินัธุ์ 289,429,570 0 132,386,240 0 
   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 0.0000 - - 
2.พล.ต.ต.พทิกัษ์ อทุยัธรรม 289,429,570 0 132,386,240 0 
   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหต:ุ *กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้คอืนายกติต ิดุษฏพีฤฒพินัธุ ์ซึง่เป็นผู้มสีว่นไดเ้สยีในวาระนี้งดออกเสยีง ) 

 

วาระท่ี 8   พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2562  

ประธานฯ กล่าวเชญินายวบิลูย ์พจนาลยั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุทราบ 
นายวบิูลย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ซึง่ก าหนดให ้“กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บั
ค่าตอบแทนจากบรษิทัตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณา” ซึ่งคณะกรรมการ ได้เสนอการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบั
กรรมการ ประจ าปี 2562 โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบั
การท าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  จงึเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) 
ประจ าปี 2562 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
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ตารางเปรียบเทียบค่าเบีย้ประชุมของปี 2561 และ 2562 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมการ ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 (ปีท่ีผ่านมา) 
1.คา่เบีย้ประชมุของกรรมการบรษิทั  
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชุม 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
15,000 
10,000 

2. คา่เบีย้ประชมุของกรรมการตรวจสอบ 
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชุม 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
15,000 
10,000 

3. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชุม 1 ครัง้ 
16,500 
11,000 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
15,000 
10,000 

 

คณะกรรมการ เห็นควรอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจ าปี 2562  ซึ่ง
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2561 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดยีวกนั  
ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชมุ เนื่องจากไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนในฐานะผูบ้รหิารแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 
นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 
1.) คณะกรรมการบรษิทั มคีา่ตอบแทนรายเดอืนหรอืไม่ 
ตอบ  ไมม่ ี
2.) เนื่องจากปี 2561 มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัหลายครัง้ อยากทราบว่า บรษิทัมกีารก าหนดวงเงนิ
สงูสดุของคา่ตอบแทนกรรมการหรอืไม่ 
ตอบ บรษิทัไม่มกี าหนดวงเงนิสงูสุดของค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561 บรษิทัมกีารประชุมคณะกรรมการ
หลายครัง้ เพราะเป็นชว่งการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ในภาวะปกต ิบรษิทั
จะจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้อื่นซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่างใด  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2562 
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มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้ มมีตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 40 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 421,815,810 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 421,815,810 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2562 

ประธานฯ กล่าวเชญินายวบิลูย ์พจนาลยั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุทราบ 
นายวบิลูย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 35 ทีร่ะบุไวว้่า “ ในการประชุม

ผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ต้องมกีารพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี” นัน้  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกและเสนอการแต่งตัง้ บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั คอื   นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก 
และ นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์เป็นผูส้อบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมี
อ านาจในการตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงนิดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั และผูส้อบบญัชทีี่
ไดร้บัการเสนอชือ่ดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ์และ/หรอืส่วนไดเ้สียกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน
ลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใดเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 
2562 เนื่องจากเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ มมีาตรฐานการตรวจสอบเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ และมคีุณสมบตัิ
ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เหน็สมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชรีวมเป็นจ านวนเงนิ  2,148,000 บาท ทัง้นี้ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอไม่มคีวามสมัพนัธ ์
และไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมี
ความเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
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บริษทั  บริการ  2561 2562 ก า ร
เปล่ียนแปลง 

บมจ. ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้  สอบบญัชปีระจ าปี    330,000    330,000  0% 
  สอบทานงบการเงนิ

ระหว่างกาล 
  264,000    264,000  0% 

บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั สอบบญัชปีระจ าปี    880,000    940,000  7% 
  สอบทานงบการเงนิ

ระหว่างกาล 
  264,000    264,000  0% 

บรษิทั ทอีจี ีอลมูนิัม่ จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี    110,000    150,000  36% 
บรษิทั ทอี ีแมค จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี    200,000    200,000  0% 
 รวม 2,048,000 2,148,000 5% 

 
คณะกรรมการ เหน็ควรอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี คอื นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก และ นางพรทพิย ์เลศิ

ทนงศกัดิ ์ แหง่ บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562  ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เนื่องจากเป็นผู้
มคีวามเชีย่วชาญ มมีาตรฐานการตรวจสอบเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ และมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ  สภาวชิาชพีบญัช ีและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ทัง้นี้คณะกรรมการ
บรษิทัฯ จะก ากบัดูแลใหก้ารจดัท างบการเงนิสามารถด าเนินการได้ทนัตามก าหนดเวลา  โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็น
จ านวนเงนิ 2,148,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 
นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 
1.) เหตุใดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ทอีจี ีอลมูนิัม่ จ ากดั จงึเพิม่ขึน้ถงึ 36% 
ตอบ  ในปี 2562 บรษิทัคาดว่า บรษิทั ทอีจี ีอลูมนิัม่ จ ากดั จะมกีารเตบิโตอย่างกา้วกระโดด ค่าสอบบญัชทีี่

เสนอโดยผูส้อบบญัชพีจิารณาโดยองิกบัปรมิาณงานและธุรกรรมทีค่าดว่าจะเกดิในอนาคต อยา่งไรกต็ามคา่ตอบแทนผูส้อบ
บญัชรีวมของกลุ่มกจิการปรบัตวัเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น  

 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้อื่นซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่างใด  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัปี 2562  
  



  บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
88 หมู่ 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรีุ 11130 

 Page 29 of 30  
 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได ้มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ลงคะแนน ดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 40 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 421,815,810 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 421,815,810 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

 
วาระท่ี 10   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้กล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า เนื่องจากบรษิทัได้ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่าง ๆ ครบถ้วน
แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็แนะน าบรษิทั  

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง มขีอ้แนะน า ดงันี้ 
1.) อยากใหบ้รษิทัไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้เขา้เยีย่มชมโรงงานของ บรษิทั ทอีจี ีอลมูนิัม่ จ ากดั บา้ง 
ตอบ  บรษิทัมคีวามยนิดทีีจ่ะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้เขา้เยีย่มชมโรงงาน จงึขอน าขอ้เสนอแนะนี้วางแผนการด าเนินการ
ต่อไป  
2.) ในฐานะทีบ่รษิทัไดร้บังานกอ่สรา้งโครงการสาธารณูปโภคจากภาครฐั โดยเฉพาะงานประปา อยากทราบ
ว่า สถานการณ์ปรมิาณน ้าส ารองในหน้ารอ้นของการประปาสว่นภมูภิาคเป็นอยา่งไร 
ตอบ การประปาส่วนภูมภิาคมกีารวางแผนการใชน้ ้า และปรมิาณน ้าส ารองไว้ล่วงหน้า พรอ้มเฝ้าระวงัอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ  
3.) โครงการนิคมอตุสาหกรรมสะเดา มกีารรบัรูร้ายไดอ้ยา่งไร 
ตอบ งานนิคม แบ่งเป็น 15 งวด เป็นรายเดอืน โดยเริม่จากเดอืน เมษายน 2562  

4.) บรษิทัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัโรงงานเอธานอลอยา่งไรบา้ง 
ตอบ  บรษิัทได้เขา้ร่วมประมูลโครงการก่อสร้างโรงงานเอธานอล ของเกษตรไท ซึ่งคณะรฐัมนตรไีด้อนุมตัิ
โครงการแลว้ในเดอืนนี้ผา่นมา ขณะนี้อยูร่ะหว่างรอการด าเนินการสรปุของเจา้ของโครงการ 

  



  บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
88 หมู่ 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรีุ 11130 
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เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้อื่นซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่างใด ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ ผูส้อบ

บญัช ีทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย และทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีส่ละเวลาเขา้รว่มประชมุ และกล่าวปิดประชมุ เวลา 11.40 น. 
 

ประธานทีป่ระชมุ 
       (นายวเิชฐ  ตนัตวิานิช) 
 

         เลขานุการทีป่ระชมุ 
       (นางทศัน์ดาว  ชมเชย) 


