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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 2564 (ครัง้ท่ี 3) 

ของ 

บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 09 เมษายน 2564 

ณ ห้องแพลตตินัม่ ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์ เมอรเ์คียว ฟอรจ์นู กรงุเทพ 

เลขท่ี 1 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 บรษิทั  ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชุม  สำมญัผู้
ถอืหุน้ประจ ำปี 2564 ในวนัศุกร์ ที่ 09 เมษำยน 2564 โดยมจี ำนวนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 15 มนีำคม 2564 จ ำนวน 600 รำย 
คดิเป็น 460,000,000 หุน้  

 เจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร เลขำนุกำรบรษิทั ผูส้อบบญัชจีำกบรษิทั เอเอส
ท ีมำสเตอร ์จ ำกดั  ทีเ่ขำ้รว่มประชุม ดงันี้  

กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นำยวเิชฐ   ตนัตวิำนิช   ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั  

กรรมกำรอสิระ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2. นำยจตุรงค ์  ศรกีุลเรอืงโรจน์   กรรมกำร  

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

3. นำยกติต ิ   ดุษฎพีฤฒพินัธุ ์  กรรมกำร  

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
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ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 

4. นำยพศิษิฐ ์   แสง-ชโูต   กรรมกำรอสิระ  

กรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนกรรมคณะกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

5. พล.ต.ต.พทิกัษ์ อุทยัธรรม  กรรมกำรอสิระ  

กรรมกำรตรวจสอบ  

6. นำยจอมพล   หนูนำค    กรรมกำร  

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยก่อสรำ้ง บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ำกดั 

7. นำยวบิลูย ์  พจนำลยั   กรรมกำร  

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ 

 กรรมกำรทัง้หมด 7 ท่ำน จำก 7 ท่ำน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100  
 

ผูส้อบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุมจาก บรษิทั เอเอสท ีมำสเตอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คน 

1. นำงสำวพรทพิย ์ เลศิทนงศกัดิ ์    หุน้สว่น 
 

เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 

1. นำงทศัน์ดำว  ชมเชย 
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เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

เมื่อเริม่ด ำเนินกำรประชุม มผีู้ถือหุ้นเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเองนับจ ำนวนได้ 21 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุ้นทัง้สิ้น 
335,983,600 หุ้น และผู้รบัมอบฉันทะนับจ ำนวนได้ 10 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุ้นทัง้สิ้น 53,174,400 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน
ผูเ้ขำ้รว่มประชุมทัง้สิน้ 31 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุน้ทัง้สิ้น 389,158,000 หุน้ จำกจ ำนวนหุน้ของบรษิทั จ ำนวน 460,000,000  
หุน้ หรอืเท่ำกบัรอ้ยละ 84.5996 ซึง่เกนิกว่ำหนึ่งในสำมของหุน้ที่จ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตำม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่33 แลว้  

นอกจำกนัน้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถลงทะเบยีนเขำ้ประชุมไดต้ลอดเวลำ จงึสง่ผลใหจ้ ำนวนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมดในแต่ละวำระอำจจะไม่เท่ำกนั นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช ประธำนกรรมกำร
บรษิทั ซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม ไดก้ล่ำวกล่ำวเปิดประชุม โดยขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้วำมไวว้ำงใจ และมำ
ประชุมในครัง้นี้ พรอ้มทัง้กล่ำวถงึสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรสัโคโรนำหรอื COVID-19 ซึง่มผีลกระทบอยำ่ง
หลกีเลีย่งไมไ่ดใ้นวงกวำ้งกบัทุกๆ ภำคสว่น โดยเฉพำะกบัภำคธุรกจิ ท ำใหธุ้รกจิตอ้งมกีำรปรบัตวั และมแีผนกำรจดักำร
กบัผลกระทบดงักล่ำว บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) กจ็ะมำน ำเสนอกลยทุธ ์และแผนกำรด ำเนินกำรภำยใต้
ภำวะวกิฤตทิีเ่กดิขึน้    

หลงัจำกกล่ำวเปิดประชุมแลว้ ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวอชริญำ  ระเบยีบนำวนุีรกัษ์  พธิกีำรด ำเนินกำร
ประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอยีดกำรประชุม ดงันี้ 
 บรษิทัไดเ้ชญิประชุมและแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 2564 แก่ผูถ้อืหุน้ 3 ทำงดงันี้  : 

1. จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนทำงไปรษณีย ์

2. ลงประกำศในหนงัสอืพมิพ ์

3. ลงรำยละเอยีดกำรประชุมในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

บรษิทัไดน้ ำเสนอค ำแนะน ำในกำรลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทรำบถงึวธิกีำรออกเสยีงลงคะแนน ตลอดจนกำรนับ
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวำระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้รว่มประชุมรบัทรำบโดยทัว่กนั ดงันี้ 

1. ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ก ำหนดใหใ้นกำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืวำ่หุน้หนึ่ง มี

เสยีงหนึ่ง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด  ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

นอกจำกกำรออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

1.1 ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ำมี

คะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง เป็นเสยีงชีข้ำด 

1.2 ในกรณีดงัต่อไปนี้  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ สำมในสี ่ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  



  บรษัิท ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้ จ  ำกดั (มหำชน) 
88 หมู่ 4 ต.บำงสทีอง อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ี11130 

 Page 4 of 30  
 

ก. กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

ข. กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหำชนอื่นมำเป็นของบรษิทั 

ค. กำรท ำ แก้ไข หรอืยกเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบรษิัททัง้หมดหรอืบำงส่วนที่

ส ำคญั  กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นใดจดักำรธุรกจิของบรษิทั หรอืกำรควบรวมกจิกำรกบับุคคล

อื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่กำรแบ่งผลก ำไรขำดทุนกนั 

ง. กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

จ. กำรเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

ฉ. กำรเลกิบรษิทั 

ช. กำรออกหุน้กูบ้รษิทั 

ซ. กำรควบรวมกจิกำรบรษิทักบับรษิทัอื่น  

2.      ขัน้ตอนกำรลงคะแนนเสยีง 
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ จะพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระกำรประชุม  ตำมทีป่ระธำนทีป่ระชุมเสนอเพื่อ

พจิำรณำ โดยเลือกลงคะแนนเสยีง เป็น “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรอื งดออกเสยีง” พร้อมลงลำยมอืชื่อ ลงในบตัร
ลงคะแนน ทีไ่ดแ้จกให ้ณ จุดลงทะเบยีน ทัง้นี้ไม่อนุญำตใหม้กีำรแยกกำรออกเสยีงลงคะแนน  ยกเวน้เสยีแต่เป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะทีไ่ดร้บัแบบฟอรม์กำรมอบฉนัทะเป็นแบบ ค คอื Custodian ทีท่ ำหน้ำทีด่แูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทุนต่ำงชำต ิ

2.1 โดยบรษิทัฯ จะ ไมเ่กบ็บตัรทีล่งมต ิ“เหน็ดว้ย” 
2.2 ทัง้นี้ กำรนับคะแนน บรษิัทฯ จะใช้วธิ ีหกัคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสยีง” ออก

จำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้รว่มประชุม และคะแนนสว่นทีเ่หลอืจะถอืวำ่เป็นคะแนนเสยีงที ่เหน็ดว้ย ในระเบยีบวำระนั ้
3. ส ำหรบักำรลงคะแนน จะตอ้งท ำเครื่องหมำย กำกบำท (x) ลงในช่อง เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็ดว้ย หรอื งด

ออกเสยีง อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งเท่ำนัน้ และจะตอ้งลงลำยมอืชือ่ดว้ยปำกกำ ลงในบตัรลงคะแนนดว้ยทุกครัง้ 
4. ก่อนทีจ่ะท ำกำรเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนน เพื่อท ำกำรอนุมตัใินแต่ละวำระ ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถ

สอบถำมค ำถำมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระนัน้ๆ ได ้   กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งกำรจะสอบถำมกรุณำยกมอื และแจง้ชื่อ นำมสกุล 

พรอ้มทัง้ชีแ้จงดว้ยว่ำเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ำดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

5. กำรนบัคะแนน บรษิทัจะใชร้ะบบกำรนบัคะแนนโดยระบบบำรโ์ค๊ด เพื่อควำมสะดวกและควำมรวดเรว็ของ

ผูถ้อืหุน้ 

6. ในกรณีมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชุมภำยหลงัจำกเริม่กำรประชุม ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

ดงักล่ำวจะมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพำะในวำระทีอ่ยูใ่นระหวำ่งกำรพจิำรณำและภำยหลงัจำกนัน้เท่ำนัน้ 

7. หำกผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะประสงคท์ีจ่ะออกจำกทีป่ระชุมก่อนปิดประชุม หำกประสงคท์ีจ่ะลงคะแนน

เสยีงในวำระทีเ่หลอื กรุณำสง่บตัรลงคะแนนพรอ้มลำยเซน็ชื่อใหก้บัเจำ้หน้ำที ่ก่อนออกจำกหอ้งประชุม เพือ่บรษิทัจะไดท้ ำ

กำรบนัทกึคะแนนของผูถ้อืหุน้ได ้
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8. ผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระจะถูกประกำศ  ทันทีหลังจำกเสร็จสิ้นกำรนับคะแนนในแต่ละวำระ 

อย่ำงไรก็ตำมหำกในบำงวำระต้องใช้เวลำในกำรนับคะแนนมำกกว่ำปกติ ประธำนฯ อำจจะขอให้ที่ประชุมด ำเนินกำร

พจิำรณำในวำระถดัไปก่อน เพื่อใหก้ำรประชุมเป็นไปอยำ่งต่อเนื่อง และเมือ่เจำ้หน้ำทีไ่ดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

กจ็ะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบรำยละเอยีดผลกำรนบัคะแนนทนัท ี

9. เนื่องจำกสถำนกำรณ์ของโรคโควดิ-19 ในปัจจุบนั บรษิทัฯ จะจดัใหก้ำรประชุมเป็นไปอย่ำงกระชบัทีสุ่ด 

หำกผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถำม ขอใหส้ง่ค ำถำมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หย่อนลงในกล่องรบัค ำถำมทีบ่รษิทัฯ จดัเตรยีม ไวใ้หแ้ทน

กำรสอบถำมทำงไมโครโฟน บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตอบและเผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ภำยใน 1 สปัดำหห์ลงั

เสรจ็สิน้กำรประชุม 

10. บรษิทัฯ จะ เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้

แจ้งผ่ำนระบบเผยแพร่สำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ภำยใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

สอบถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัรำยงำนกำรประชุม ส ำหรบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่

รำยงำนกำรประชุม และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ สอบถำม หรอืแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัรำยงำนประชุมดงักล่ำวแลว้ แต่ไม่

มผีูถ้อืหุน้สอบถำมหรอืแสดง ควำมคดิเหน็แต่อยำ่งใด 

ส ำหรบักรรมกำรทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดแ้จง้ควำมประสงคง์ดออกเสยีงในวำระทีต่นมสีว่นไดเ้สยี  คอื วำระที ่7 
พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ 

 
ทัง้นี้เพื่อใหม้คีวำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสยีง และเป็นไปตำมธรรมำภบิำลที่ดี จงึขออำสำสมคัรจำกผูถ้อืหุน้

หรอืผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อเป็นสกัขพียำนในกำรนับคะแนนเสยีงในที่ประชุม โดย นำงสำวณฏัฐวรรณ จนัทรำช ผูถ้อืหุน้ทีม่ำ
ประชุมด้วยตนเอง อำสำสมคัรเป็นสกัขพียำนในกำรนับคะแนนเสยีงในที่ประชุม  พธิกีรจงึได้เชญิสกัขพียำนนับคะแนน
เสยีงไปนัง่ทีจุ่ดนบัคะแนน  

ประธำนฯ ไดด้ ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมทีก่ ำหนดในหนงัสอืเชญิประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 

 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธำนฯ ไดก้ล่ำวต่อทีป่ระชุมว่ำ ถงึแมว้่ำ บรษิทัจะเป็นบรษิทัน้องใหมใ่นตลำดหลกัทรพัยฯ์ เนื่องจำกจดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้พยีง 3 ปี แต่สิง่ส ำคญัทีบ่รษิทัจะตอ้งท ำใหไ้ดค้อื ควำมต่อเนื่องของธุรกจิ ถงึแมว้่ำสถำนกำรณ์ทีเ่รำ
เผชญิอยู่ จะเป็นปัจจยัหลกัทีท่ ำใหเ้กดิควำมไม่ต่อเนื่องได ้ซึง่ในวนันี้ ทำงผูบ้รหิำรของบรษิทัจะน ำเสนอแผน และกลยุทธ์
ต่ำงๆ ใหท้่ำนผูถ้อืหุน้ไดฟั้ง โดยประธำนฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ที่มคีวำมประสงคจ์ะสอบถำม หรอืแสดงควำมคดิเหน็สำมำรถ
ถำม หรอืสง่ขอ้ควำมมำยงัพธิกีรได ้เมือ่ประธำนฯ กล่ำวจบ จงึเชญิพธิกีรด ำเนินกำรประชุมต่อ 
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พธิกีรได้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถำม จงึด ำเนินกำรประชุมใน
วำระต่อไป  
   
มติท่ีประชุม เนื่องจำกวำระนี้เป็นวำระเพือ่ทรำบจงึไมม่กีำรลงมต ิ
 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 2) 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหน้ำงทศัน์ดำว ชมเชย เลขำนุกำรบรษิทั น ำเสนอรำยละเอยีดในวำระนี้ 

นำงทศัน์ดำว ชมเชย เลขำนุกำรบรษิัท เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่2 กรกฎำคม 2563 ซึง่คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำควำมถูกตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่
รำยงำนกำรประชุมฉบบัดงักล่ำวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั พรอ้มทัง้แจง้ผ่ำนระบบเผยแพร่สำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัย์
ฯ และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่ำนพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม เพือ่ตรวจสอบล่วงหน้ำแลว้ 
 ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็น  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรอืเสนอแก้ไข
รำยงำนกำรประชุมเป็นอยำ่งอื่น ประธำนฯ จงึขอใหท้ปีระชุมลงมตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ตำมทีเ่สนอ ดว้ยคะแนน

เสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
  

 ผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 32 รำย  รวมจ ำนวนหุน้ได ้ 389,158,001 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 389,158,001 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

  
 หมายเหต ุ ในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้เขำ้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 1 รำย คดิเป็นจ ำนวน 1 หุน้ 
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วาระท่ี 3  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั และรบัรองรายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ประธำนฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในรอบปี 2563 ซึง่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดส้รปุผลกำรด ำเนินงำนทีผ่ำ่นมำและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั ทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2563 ดงัปรำกฏ
อยูใ่นรำยงำนประจ ำปี 2563 ของบรษิทัฯ ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน รปูแบบรหสัควิอำร ์(QR Code) พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิ
ประชุมแลว้ ตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 

โดย ประธำนฯ กล่ำวเชิญ  นำยจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และนำยวิบูลย์ พจนำลัย 
ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ ชีแ้จงเกีย่วกบัวำระนี้ 

นำยวบิลูย ์พจนำลยั ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ ไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของบรษิทั โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) (Thai Enger Holding Public Company Limited) (“TEH”) ประกอบ
ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีำรถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั ไทย องิเกอร ์
จ ำกดั (Thai Enger Company Limited) ทัง้นี้ ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัสำมำรถจ ำแนกไดต้ำมธุรกจิของบรษิทัย่อย โดยแบ่งได้
เป็น 2 ธุรกจิ 
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โครงสร้างของกลุ่มบริษทั 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ 
99.99  

รอ้ยละ 
99.99 

รอ้ยละ 
70.00 

ใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งงำนวศิวกรรมโยธำ
ทุกประเภท 

ออกแบบและผลติ พรอ้มตดิตัง้ 

อุปกรณ์ จำกกระจกและ
อลูมเินียม 

ส ำหรบังำนสถำปัตยกรรม 

ออกแบบและผลติ พรอ้มตดิตัง้ระบบน ้ำดี
และน ้ำเสยี และจดัหำและจ ำหน่ำยวสัดุและ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนก่อสรำ้งอื่นๆ 

1) ด ำเนินธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำร
ทุกประเภทและงำนออกแบบ  

(Construction Contractor – Build & 
Design) 

2) ด ำเนินธุรกจิสนบัสนุนงำน
รบัเหมำก่อสรำ้งโครงกำรทุก

ประเภท 
และงำนออกแบบ  

(Construction Supporting) 

บริษทัแกน (Core Company) 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 9 พ.ย. 2559 

ทุนจดทะเบยีน : 230.00 ลำ้นบำท 
ทุนช ำระแลว้ : 230.00 ลำ้นบำท 

 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 26 กย.45 
ทุนจดทะเบยีน : 500.00 ลบ. 
ทุนช ำระแลว้ : 500.00 ลบ. 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 18 ม.ิย. 2558 

ทุนจดทะเบยีน : 15.00 ลำ้นบำท 
ทุนช ำระแลว้ : 15.00 ลำ้นบำท 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 15 มนีำคม 2561 

ทุนจดทะเบยีน : 1.00 ลำ้นบำท 
ทุนช ำระแลว้ : 1.00 ลำ้นบำท 

ใหบ้รกิำรจดักำรขอ้มลู
และสือ่สำรองคก์ร 

รอ้ยละ 
40.00  

จดทะเบยีนจดัตัง้: 15 พย. 62 
ทุนจดทะเบยีน : 5.00 ลบ. 
ทุนช ำระแลว้ : 5.00 ลบ. 

Optiwise 
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ทิศทางและภาพรวมของอตุสาหกรรม 

 

• มกีำรปรบัแนวโน้มกำรเติบโตของธุรกิจรบัเหมำ
ในปี 2020 เลก็น้อย จำกคงทีเ่ป็นเพิม่ขึน้ 1.5% 

• เป็นกำรเตบิโตเพิม่ขึน้ของภำครฐั 5.0%  
• อยำ่งไรกต็ำมภำคเอกชนเตบิโตตดิลบ 3.0% 
• โครงกำรที่สนับสนุนกำรเติบโตในภำครฐัมำจำก 

โครงกำร EECโครงกำรรถไฟควำมเร๋วสูงเชื่อม 3 
สนำมบิน โครงกำรท่ำเรือมำบตำพุด โครงกำร
ปรบัปรุงสนำมบินอู่ตะเภำ และโครงกำรรถไฟ
ควำมเรว็สงู  

• โครงกำรที่เติบโตไม่ได้อยู่ในส่วนงำนที่บริษัท
เชี่ยวชำญ และบริษัทไม่ได้รบัอนิสงค์จำกกำร
เตบิโตดงักล่ำวเท่ำทีค่วร 

• ผูร้บัเหมำจะเรง่ปรบัตวัโดยเน้นกำรลดตน้ทุน และ
ยกระดบักำรแขง็ขนัด้ำนรำคำ เพื่อเพิม่โอกำสใน
กำรรบังำนจำกโครงกำรภำครฐัและเอกชน โดย
ผู้รบัเหมำรำยใหญ่มีควำมได้เปรยีบจำกกำรที่มี
อ ำนำจกำรต่อรองสูงจำกผูผ้ลติ/ผูค้ำ้วสัดุก่อสรำ้ง 
ขณะที่ผู้ร ับเหมำขนำดกลำงและย่อย ยังต้อง
พึ่งพำรำยได้จำกกำรรบัเหมำช่วงจำกผู้รบัเหมำ
รำยใหญ่ ท ำใหผ้ลประกอบกำรมคีวำไม่แน่นอนสงู 

 

กลยทุธข์องบริษทัในการรบัมือกบัวิกฤติเศรษฐกิจปี 2563-2564 

 มาตรการการบริหารจดัการธรุกิจ 

• สนบัสนุนใหเ้กดิกำรสือ่สำรภำยในหน่วยงำน นดัประชุมชีแ้จงปัญหำและหำทำงแกไ้ขเป็นประจ ำทุกวนั  

• มุ่งรบังำนภำครฐับำลอย่ำงเตม็ตวั ทัง้กำรรบังำนโดยตรง รบัผ่ำนผูร้บัเหมำเจำ้ใหญ่ รรึ่วมรบัในรปูแบบของกจิกำร
รว่มคำ้  

• พจิำรณำรบังำนเอกชนทีเ่ป็นลกัษณะงำนเฉพำะทำง โครงกำรขนำดเลก็ (บำ้นหรสูว่นบุคคล, ส ำนักงำนขำย) และ
โครงกำรทีต่อ้งใชค้วำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น (Data Center)  

• กำรเรง่สง่มอบงำนก่อสรำ้งทีม่อียูใ่นมอืใหเ้ป็นไปตำมก ำหนด 
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• ดแูลสภำพคล่องใหเ้พยีงพอ และรกัษำกระแสเงนิสดในมอื  

• ควบคุมตน้ทุนและคำ่ใชจ้่ำยทุกประเภท  

• มองหำชอ่งทำงกำรลงทุนในธุรกจิอื่น เพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบรษิทั 
 

Thai Enger Holding YOY         หน่วย : ลำ้นบำท 

TIGER (YOY) 2562 % 2563 % Inc/(Dec) % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร 989.36 100.00% 898.56 100.00% (90.80) (9.18%) 

ตน้ทุนขำยและบรกิำร 838.42  84.74% 789.59 87.87% (48.83) (5.82%) 

    ก าไรขัน้ต้น 150.94  15.26% 108.96  12.13% (41.97) (27.81%) 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 3.01 0.30% 2.98  0.33% (0.03) (1.03%) 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 50.44 5.10% 47.64  5.30% (2.80) (5.55%) 

    ก าไรจากการด าเนินงาน 97.48 9.85% 58.34  6.49% (39.14) (40.15%) 

รำยไดอ้ื่น 2.93 0.30% 1.47  0.16% (1.47) (49.98%) 

    ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 100.42 10.15% 59.81  6.66% (40.61) (40.44%) 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกในบรษิัทรว่ม 0.00 0.00% (1.86) (0.21%) (1.86) 100.00% 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (0.83) (0.08%) (0.63)  (0.07%) 0.20 (23.92%) 

ภำษเีงนิได ้ (20.12) (2.03%) (11.88) (1.32%) (8.24) (40.95%) 

    ก าไรสทุธิ 79.47  8.03% 45.43  5.06% (34.03) (42.83%) 
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Revenue 
 

 

• CAGR ของยอดรำยไดร้ะหว่ำง2560-2562 อยู่ที ่26% 
โดยเป็นกำรเตบิโตของปี 2561 ที ่26% และ 2562 ที ่
26% 

• อย่ำงไรกต็ำมดว้ยวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2563 ส่งผลให้
ยอดรำยไดข้องบรษิทัปรบัตวัลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 
5 ปี รำยไดปี้ 2563 อยู่ที ่900 ลำ้น ปรบัตวัลดลง 9% 
จำกปี 2562 

สาเหตหุลกัของรายได้ท่ีปรบัตวัลดลงมาจาก ; 
• เป็นช่วงกำรเปลี่ยนถ่ำยโครงกำร มีโครงกำรจบ 4 

โครงกำร และขึ้นโครงกำรขนำดใหญ่ 2 โครงกำรท ำ
ใหม้ชี่วงกำรรบัรูร้ำยไดล้่ำชำ้ในช่วงแรกของ S-Curve 
ทีม่คีวำมชนัต ่ำ  

• กำรที่บรษิัทชะลอกำรก่อสร้ำงและส่งมอบงำนหลำย
โครงกำรเนื่องจำกควำมล่ำช้ำในกำรเก็บค่ำงวดงำน
และกำรขออนุมตังิำนเพิม่จำกเจำ้ของโครงกำร  

• ปี 2563 ไม่มรีำยไดพ้เิศษจำกงำน Exhibition ปี 2562 
รบัรูไ้ป 90 ลำ้น  
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Gross Profit 

 

• CAGR ของยอดรำยไดร้ะหว่ำง2560-2562 อยู่ที ่26% 
โดยเป็นกำรเตบิโตของปี 2561 ที ่26% และ 2562 ที ่
26% 

• อย่ำงไรกต็ำมดว้ยวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2563 ส่งผลให้
ยอดรำยไดข้องบรษิทัปรบัตวัลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 
5 ปี รำยไดปี้ 2563 อยู่ที ่900 ลำ้น ปรบัตวัลดลง 9% 
จำกปี 2562 

สาเหตหุลกัของรายได้ท่ีปรบัตวัลดลงมาจาก ; 
• เป็นช่วงกำรเปลี่ยนถ่ำยโครงกำร มีโครงกำรจบ 4 

โครงกำร และขึ้นโครงกำรขนำดใหญ่ 2 โครงกำรท ำ
ใหม้ชี่วงกำรรบัรูร้ำยไดล้่ำชำ้ในช่วงแรกของ S-Curve 
ทีม่คีวำมชนัต ่ำ  

• กำรที่บรษิัทชะลอกำรก่อสร้ำงและส่งมอบงำนหลำย
โครงกำรเนื่องจำกควำมล่ำช้ำในกำรเก็บค่ำงวดงำน
และกำรขออนุมตังิำนเพิม่จำกเจำ้ของโครงกำร  

• ปี 2563 ไม่มรีำยไดพ้เิศษจำกงำน Exhibition ปี 2562 
รบัรูไ้ป 90 ลำ้น  

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

BUSINESS UNITS Description 
HOTEL & RESORT  งำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งกลุ่มลกูคำ้ประเภทโรงแรมและรสีอรท์ 
HOSPITAL RESIDENCE & 
OFFICE BUILDING  

ลกูคำ้ประเภท อำคำรทีอ่ยูอ่ำศยั คอนโดมเินียม ส ำนกังำนและโรงพยำบำล  
 

INFRASTRUCTURE & 
GOVERNMENT PROJECTS  

งำนก่อสรำ้งระบบสำธำนูปโภคและงำนภำครฐั (นิคมอุตสำหกรรมและงำนกำรประปำ) 

OTHER PROJECTS งำนประเภทอื่นๆ ทีไ่มร่วมขำ้งตน้ เชน่ บำ้นเดีย่วรำคำสงู, รำ้นอำหำรและปัม้น ้ำมนั 
Business Unit รายได้  

2563 (ล้านบาท) 
รายได้ 

2562 (ล้านบาท) 
% of sale 

2564 
Hotel and Resort 169.19 259.87 18.83% 
Hospital, Residence and office building  155.73 191.76 17.33% 
Infrastructure and Government Projects  499.09 332.60 55.54% 
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Other projects 3817 43.69 4.25% 
Exhibition Sound & Light System 0 90.74 0% 
Sale of construction mat 36.38 80.70 4.05% 
รวมทัง้ส้ิน  898.56 989.36 100.00% 

 

NET PROFIT 

 

• ก ำไรสุทธปิระจ ำปี 2563 ปรบัตวัลดลง 42% จำก 
80 ลำ้นเป็น 45 ลำ้นบำท  
 

• อตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2563 ปรบัตวัลดลงจำก 8-
11% มำเป็น 5% 
 

 
ก ำไรสุทธิลดลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกปี 2562 มำจำก
กำรลดลงของยอดขำยและก ำไรขัน้ต้นที่ลดลงอย่ำงมำก 
นอกจำกนัน้บรษิทัยงัรบัรูส้ว่นแบ่งผลขำดทุนจำกบรษิทัรว่ม
จ ำนวน 1.8 บำท  
 

 

FINANCIAL PERFORMANCE RATIO YoY 

 2562 2563 
รำยไดค้ำ่บรกิำร 989.36  M 898.56 M 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 79.41 M 45.43 M 
Revenue Growth  26.77% (9.18%) 
Net Profit Growth  (3.98%) (42.83%) 
   

EPS (460 M shares) 0.17 0.10 
Return on assets  9.19% 6.10% 
Return on equity  12.22% 7.51% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 
 

มลูค่า Backlog โครงการคงค้าง ณ 31 ธนัวาคม 2563 

โครงการ Backlog (MB)  รบัรู้ปี 2564 รบัรู้รายได้ในปี 2565 
V-VILLA 10.46  10.46  
SAI MA  Park 3.55  3.55  
นิคมอุตสำหกรรมสะเดำ 19.58  19.58  
PREMIUM RESIDENT ชอ่งนนทร ี 53.98  53.98  
เคเบลิใตด้นิ หำดใหญ่ 5.13  5.13  
Sale Gallery 5.17  5.17  
อำคำรผูป่้วยนอกมลูนิธแิพทย ์ 461.22  300.00 161.22 
ระบบสำธำณูปโภคอยธุยำ 665.85   265.85 
อำคำรส ำนกังำนปทุมธำนี 5.08  5.08  
รวมทัง้ส้ิน 1,230.02  802.95 427.07 

 

64 
146 

264 138 

326 

203 

94 

122 

87 

86 

25 

59 

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

2562 2563

อ่ืนๆ

ทีดิน อำคำรและอปุกรณ์

เงินประกนัผลงำน 

มลูคำ่งำนท่ีเสรจ็แตย่งัไม่
เรยีกเก็บ 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนี ้
อ่ืน 
เงินฝำกธนำคำรและเงิน
ลงทนุ
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PROJECT BACKLOG : PRIVATE VS PUBLIC SECTOR 

 
 

โครงการลงทุนในปี 2564 

Project Project Lift 

 

 
จดัตัง้บริษทั คอนส ์อินโน จ ากดั 
ด ำเนินธุรกจิ น ำเขำ้และจ ำหน่ำย
นวตักรรมและผลติภณัฑเ์ทคโนโลย ี
เพือ่กำรก่อสรำ้ง 

• บรษิทัผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยนวตักรรมและผลติภณัฑเ์ทคโนโลย ีเพือ่กำร
ก่อสรำ้ง 

• บรษิทัตัง้ใหม ่โดยรว่มหุน้กบัคุณสทิธพิงศ ์ตัง้ถำวรและทมีงำนซึง่มี
เครอืขำ่ยกวำ้งขวำง 

• สดัสว่นกำรลงทุน TIGER 60% คุณสทิธพิงศแ์ละทมีงำน 40% 

• เงนิลงทุนในรปูทุนจดทะเบยีนของบรษิทั คอนส ์อนิโน จ ำกดั จ ำนวน 
2.00 ลำ้นบำท จดัตัง้บรษิทัเป็นทีแ่ลว้เสรจ็ในวนัที ่25 มนีำคม 2564 
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• สนิคำ้ทีเ่ป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยไดแ้ก่ ; 

• FORTA ผลติภณัฑไ์ฟเบอรส์งัเครำะห ์(Synthetic Fiber) จำก 
Forta Corp และ  

• RAMSET ผลติภณัฑน์ ้ำยำอพี๊อกซี ่อุปกรณ์เจำะเสยีบเหลก็ พุ๊ก
และอุปกรณ์ยดึตดิในคอนกรตี (Chemical anchoring) จำก 
Illinois Tool Works (ITW 

 

ธรุกิจโรงแรมท่ี 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ลกัษณะโครงการ  :  โรงแรมขนำด 56 หอ้ง 

ขนาดพืน้ท่ี  :  โรงแรมพืน้ทีใ่ชส้อย 3,600 ตรม.ตัง้อยูบ่นทีด่นิพืน้ที ่338 ตรว.  

ต าแหน่งท่ีตัง้  :  ตัง้อยูบ่นถนนรำชด ำเนิน ใจกลำงตวัเมอืง นครศรธีรรมรำช  

มลูค่าโครงการรวม  :  50 ลำ้นบำท  

เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง  :  ไตรมำส 4 ปี 2564 

PROJECT IRR  :   6.97% 

EQUITY IRR  :  7.02% 

PAYBACK PERIOD  :  8 ปี  

 
 
นโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน่ 

บรษิทัก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ เพื่อกำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม 
บรษิทัหำ้มกรรมกำร พนักงำน เจำ้หน้ำที ่และผูบ้รหิำรกระท ำกำรทีเ่กีย่วขอ้งทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่
ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรอืทำงออ้ม  โดยรวมถงึกำรด ำเนินกำรรบัหรอืใหผ้ลประโยชน์ทีเ่กดิจำกกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่เพื่อ
ประโยชน์ต่อองคก์ร ตวัเอง ครอบครวัหรอืคนรูจ้กั 

ในระหว่ำงปี 2563 บรษิัทมกีำรปรบัปรุงนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ใหม้คีวำมเหมำะสมและได้
ยืน่เสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัใหม้กีำรอนุมตัแิลว้ 
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เมื่อนำยจตุรงค์ และนำยวบิูลย์ ไดช้ี้แจงรำยละเอยีดต่ำงๆ แลว้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมหรอื
แสดงควำมคดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะสอบถำม โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

นายนรา ศรีเพชร ผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่ำวขอบคุณกำรน ำเสนอขอ้มลูของผูบ้รหิำรบรษิทั ท ำให้
มองเหน็ภำพรวมของธุรกจิไดช้ดัเจนมำกขึน้ โดยมขีอ้ซกัถำมผูบ้รหิำร 3 ค ำถำม คอื  

ค าถามท่ี 1 จำกกำรน ำเสนองบก ำไรขำดทุนของบรษิัท พบว่ำ ในปี 2563 บรษิัทมีรำยได้ต ่ำกว่ำ ปี 2562 อยู่
ประมำณ 90 ลำ้นบำท ขณะทีก่ ำไรบรรทดัสดุทำ้ยของบรษิทั ในปี 2563 หำยไปจำกปี 2562 เกอืบครึง่หนึ่ง ทัง้นี้เป็นเพรำะ
บรษิทัหนัไปรบังำนจำกภำครฐัมำกขึน้ ท ำใหม้ำรจ์ิน้น้อยกวำ่งำนเอกชนใชห่รอืไม ่ 

นำยวบิูลย ์พจนำลยั กรรมกำรบรษิทั และประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ ไดต้อบค ำถำมดงันี้ ตำมทีบ่รษิทัไดน้ ำเสนอ
ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 และปรำกฏผลประกอบกำรตำมทีผู่ถ้อืหุน้ไดก้ล่ำวถงึ คอื รำยไดปี้ 2563 ลดลงเลก็น้อย แต่ก ำไร
บรรทดัสุดทำ้ยลดลงไปค่อนขำ้งมำก  ทัง้นี้เพรำะ 1. เป็นไปตำมที่ผูถ้อืหุน้คำดกำรณ์ กล่ำวคอื กำรทีบ่รษิทัหนัมำรบังำน
ภำครัฐ ซึ่งมีมำร์จิ้นต ่ ำกว่ำงำนเอกชนมำกขึ้น เดิมบริษัทเน้นรับงำนเอกชน โดยมีมำร์จิ้นอยู่ที่  16-18% หรือผล
ประกอบกำรบำงปี มมีำรจ์ิน้สงูถงึ 22% แต่เนื่องจำกปี 2563 ภำคเอกชนไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรสั 
COVID-19 คอ่นขำ้งมำก ท ำใหช้ะลอและยกเลกิกำรลงทุน รวมถงึในบำงโครงกำรทีด่ ำเนินอยูก่ม็ปัีญหำดำ้นสภำพคล่อง จงึ
มกีำรต่อรองรำคำค่อนขำ้งมำก ส่งผลใหม้ำรจ์ิน้ลดลง และปัจจยัที่ 2 คอื งำนภำครฐั ซึ่งในปีนี้ กลำยเป็นสดัส่วนงำนหลกั
ของบรษิทั ส่วนใหญ่มมีำรจ์ิน้เพยีง 8-12% หรอืบำงโครงกำรอำจไดถ้งึ 16% แต่ภำยใตว้กิฤตกิำรณ์ทีเ่กดิขึน้ ท ำใหบ้รษิทั
ไมส่ำมำรถเลอืกรบังำนทีม่มีำรจ์ิน้สงูดงัทีเ่คยรบัมำก่อนได ้

ค าถามท่ี 2  รูส้กึชื่นชมที่บรษิทัม ีBacklog ค่อนขำ้งสูง คอื เกอืบ 3500 ลำ้นบำท โดยเป็นงำนภำคเอกชน 450 
ลำ้นบำท อยำกทรำบว่ำ ปี 2564 บรษิทัคำดกำรณ์ว่ำจะมผีลก ำไรบรรทดัสุดทำ้ยประมำณเท่ำไหร่ 

นำยจตุรงค ์ศรกีุลเรอืงโรจน์ กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ไดต้อบค ำถำมดงันี้ บรษิทัม ีBacklog ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2563 ประมำณ 1200 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำจะรบัรูร้ำยได้ ณ 31 ธ นวำคม 2564 ที่ประมำณ 800 ล้ำนบำท 
ส่วนยอด 3500 ล้ำนบำทที่ผู้ถือหุ้นกล่ำวถึงนัน้ เป็นยอดรวมโครงกำรต่ำงๆ ที่บรษิัทเขำ้ร่วมประมูลงำนในปี 2564 โดย
คำดกำรณ์ว่ำจะชนะกำรประมลูงำนประมำณ 30-40% คดิเป็นมูลค่ำโครงกำรประมำณหนึ่งพนักว่ำลำ้นบำท หำกแผนกำร
รบังำนดงักล่ำวเป็นไปตำมควำมคำดกำรณ์ บรษิทัคำดว่ำจะมรีำยไดปี้ 2564 ประมำณ 1400 ลำ้นบำท ทัง้นี้ จะพยำยำม
รกัษำผลก ำไรบรรทดัสุดทำ้ย ใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกบัปี 2562 

นำยวเิชฐ ตนัติวำนิช ประธำนกรรมกำรบรษิัท และประธำนที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิม่เติมว่ำ โดยปรกติแล้ว กำร
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี จะเป็นกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ และทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิัทในปีที่จะมำถึง แต่สิง่ส ำคญัมำกที่สุดที่บรษิัทจะต้องระมดัระวงัในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น คอื กำรเปิดเผย
ตัวเลขในลักษณะของกำรให้ค ำมัน่สญัญำว่ำจะท ำให้ได้เท่ำนัน้เท่ำนี้  ตังนัน้ตัวเลขที่กล่ำวถึง จึงเป็นไปได้เพียงกำร
คำดกำรณ์ประมำณกำรทีบ่รษิทัคำดว่ำอำจจะท ำไดภ้ำยใตส้ถำนกำรณ์ทีเ่อือ้อ ำนวยต่อกำรด ำเนินธุรกจิ แต่ไม่ใช่ค ำสญัญำ 
เช่นเดยีวกบับรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทักค็ำดหวงัว่ำ บรษิทัจะม ีBacklog และชนะกำรประมลูงำน 
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มมีำร์จิ้น หรอืผลก ำไรตำมกำรคำดกำรณ์ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร อย่ำงไรก็ตำม ก็ไม่ใช่ค ำสญัญำที่ชดัเจนว่ำ จะ
สำมำรถท ำใหเ้ป็นไปตำมนัน้ได ้ 

ค าถามท่ี 3 ของคุณนรำ ศรเีพชร เป็นค ำถำม และขอ้ห่วงใย เกี่ยวกบักำรจ่ำยเงนิของภำครฐั ที่ส่วนใหญ่จะมี
ควำมแน่นอนในกำรจ่ำยเงนิใหผู้ร้บัเหมำ แต่ประเดน็ส ำคญัคอื ระบบกำรจ่ำยเงนิค่อนขำ้งล่ำชำ้ บรษิทัจะมกีำรจดักำรเรื่อง
กำรรกัษำสภำพคล่อง และเงนิที่ใชใ้นกำรหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร  นอกจำกนี้ ขอถำมเพิม่เตมิว่ำ ในปี 2564  
สดัส่วนกำรรบังำนภำครฐัของบรษิัทสูงถึง 90 กว่ำเปอร์เซ็นต์ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จะมี
ผลกระทบกบับรษิทัหรอืไม ่  

นำยวบิูลย์ พจนำลยั ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิ ได้ตอบค ำถำมในส่วนที่เกี่ยวกบักำรจดักำรเงนิหมุนเวยีน และ
สภำพตล่องของบรษิทัว่ำ บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบัเรื่องกระแสเงนิสดและสภำพคล่องทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนค่อนขำ้งมำก 
โดยมแีนวทำง ดงันี้  

1.) กรณีทีม่คีวำมล่ำชำ้ในกำรเบกิจ่ำยเงนิจำกภำครฐัระยะเวลำประมำณ 3-4 เดอืน บรษิทัมนีโยบำยเร่งส่งมอบ
งำนใหเ้รว็ขึน้ เพือ่ใหท้นักบัควำมล่ำชำ้ทีอ่ำจเกดิขึน้ 

2.) กรณีทีล่่ำชำ้เกนิ 3-4 เดอืน  บรษิทัม ีCredit Facility ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัแิลว้ กว่ำ 400 ลำ้นบำท ซึง่สำมำรถใช้
เป็นเงนิส ำรองหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงไม่ตดิขดั และบรษิทัจะเร่งตดิตำม รวมถงึเร่งวำงบลิใหเ้รว็
ขึน้ อยำ่งไรกต็ำม มคีวำมเป็นไปไดว้่ำ ลกูหนี้ของบรษิทัในอนำคตอำจสงูขึน้  

ค ำถำมทีเ่กีย่วกับ่กรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืงจะกระทบกบักำรรบังำนภำครฐัของบรษิ ทหรอืไม่ 
นำยจตุรงค์ ศรกีุลเรอืงโรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ได้ตอบต ำถำมว่ ำ บรษิัทไม่ได้อิงกบัรฐับำลหรอืพรรค

กำรเมอืงใด ในกำรประมลูงำนรำชกำร บรษิทัจะเน้นงำนทีเ่ป็นงำนระบบ ซึง่บรษิทัมคีวำมเชีย่วชำญในดำ้นนี้ค่อนชำ้งมำก 
โดยในกำรประมูลงำนทุกครัง้ บรษิทัใช้รำคำในกำรแข่งขนั ขณะเดยีวกนั บรษิทัก็ไม่ได้ทิ้งงำนภำคเอกชน  โดยบรษิทัมี
ขอ้พจิำรณำในกำรประมลูงำนเอกชนดงันี้ 

1.) เป็นลกูคำ้เก่ำ ทีรู่จ้กั และเคยใชบ้รกิำรกนัมำก่อนแลว้ ซึง่บรษิทัสำมำรถสบืประวตัดิำ้นกำรเงนิของลกูคำ้ได ้ 
2.) เอกชนที่ค่อนขำ้งใหญ่ มคีวำมน่ำเชื่อถอื เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในวงกวำ้ง เช่น โครงกำร Data Center ของ

บรษิทั ทร ูอนิเตอรเ์น็ต ทีบ่รษิทัเพิง่ไดร้บังำน 
3.) หำกสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ได้เรว็ และสถำนกำรณ์กลบัสู่ภำวะปกติภำยใน

ปลำยปีนี้ งำนโรงแรมทีเ่ป็นควำมเชีย่วชำญของบรษิทั และอยู่ในแผนกำรรบังำนของบรษิทัตัง้แต่ต้นปีทีแ่ลว้ 
(ก่อนกำรระบำด) ซึง่ลกูคำ้เก่ำของบรษิทั จะกลบัมำเริม่เปิดประมลูโครงกำรใหม่ 2-3 โครงกำรในสิน้ปีนี้  

 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงควำมคดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ เนื่องจำกวำระนี้เป็นวำระ

เพือ่ทรำบ จงึไมม่กีำรลงมต ิ
 

มติท่ีประชุม เนื่องจำกวำระนี้เป็นวำระเพือ่ทรำบจงึไมม่กีำรลงมต ิ
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วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิเฉพาะกิจการและงบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา 

 บญัชีประจ าปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ประธำนฯ ไดก้ล่ำวเชญิใหน้ำยวบิลูย ์พจนำลยั ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ เป็นผู้รำยงำนสรุปงบกำรเงนิใหท้ีป่ระชุม

พจิำรณำ   
นำยวบิลูย ์พจนำลยั แจง้ทีป่ระชุมวำ่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 ของพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 

2535 (ตำมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหำชนจ ำกดั”) ซึ่งก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องจดั ใหม้กีำรท ำงบกำรเงนิประจ ำปี 
ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชแีล้ว ก่อนน ำเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
พจิำรณำอนุมตั ิประธำนฯ จงึเหน็สมควรเสนอให้ ทีป่ระชุมพจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวมของ
บรษิทั ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำปี ประจ ำปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต บรษิทั เอเอส
ท ีมำสเตอร ์จ ำกดั ไดต้รวจสอบแลว้ คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำถูกตอ้งครบถว้น และ
เป็นไปตำมหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอตำมทีป่รำกฏอยู่ในหมวด “งบกำรเงนิ” 
ของรำยงำนประจ ำปี 2563 และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิ ดังปรำกฏตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ของบรษิทั เป็นดงันี้ 
 

รายการ ปี 2563 (หน่วย : บาท) 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

รวมสินทรพัย ์ 752,450,308 610,566,321 

รวมหนีส้ิน 139,788,424 975,180 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 612,661,884 609,591,141 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 752,450,308 610,566,321 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำร 898,558,051 989,358,554 

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 45,432,566 74,240,796 

ก ำไรตอ่หุน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.10  0.16 
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ทัง้นี้  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบทำนงบกำรเงนิประจ ำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด  ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563  ของบรษิทัฯ  ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรบัรองจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต จงึเหน็ควรเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำงบกำรเงนิประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มคีวำมเห็น ควรอนุมตัิ งบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ  
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ซึง่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและไดผ้่ำน
กำรตรวจสอบและรบัรองจำกผู้สอบบัญชีแห่งบรษิัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในปี 2563  

เมื่อนำยวบิูลย ์พจนำลยั ไดร้ำยงำนงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวมของบรษิทั ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชปีระจ ำปีสิน้สุดวนัที 31 ธนัวำคม 2563 ใหท้ี่ประชุมพจิำรณำแลว้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ที่ประชุมอยู่ใน
หอ้งประชุม ไดส้อบถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงควำมคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่ำงใด ประธำนฯ จงึขอให้
ทีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวมของบรษิทั ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำปีสิน้สุดวนัท ี
31 ธนัวำคม 2563 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงนิรวมของบริษัท  ส ำหรบัรอบ

ระยะเวลำบญัชปีระจ ำปีสิน้สดุวนัท ี31 ธนัวำคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

   
 ผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 34 รำย  รวมจ ำนวนหุน้ได ้ 389,158,004 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 389,158,004 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

  
 หมายเหต ุ ในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้เขำ้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 2 รำย คดิเป็นจ ำนวน 3 หุน้ 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
 
ประธำนฯ ไดก้ล่ำวเชญิใหน้ำยวบิลูย ์พจนำลยั ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ เป็นผูน้ ำเสนอในวำะระนี้  

 นำยวบิลูย ์พจนำลยั ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ำ  เพือ่ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั 2535 
มำตรำ 116 เรือ่งกำรจดัสรรเงนิก ำไร และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่ ำหนดให ้บรษิทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีสว่น
หนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไมน้่อยกวำ่รอ้ยละหำ้ของก ำไรสทุธปิระจ ำปีหกัดว้ยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ทุน
ส ำรองนี้จะมจี ำนวนไมน้่อยกวำ่รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน เวน้แต่บรษิทัจะมขีอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยอืน่ก ำหนดใหต้อ้งมี
ทุนส ำรองมำกกวำ่นัน้ ทัง้นี้ในชว่งทีผ่ำ่นมำบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิก ำไรไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนดแลว้ 
 ขณะเดยีวกนั บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ ก ำหนดใหจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่ต ่ำ
กว่ำรอ้ยละ 30 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหกัส ำรองตำมกฎหมำย และเงนิสะสมอื่นๆ  ตำมทีบ่รษิทั
ก ำหนด ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ และค ำนึงถงึโครงสรำ้งและสถำนะกำรเงนิ แผนกำรลงทุน โดยบรษิทัฯ ไม่ไดก้ ำหนดสดัส่วนคงทีไ่วส้ ำหรบั
กำรจ่ำยเงนิปันผล   

 ทัง้นี้ในปี 2563 บรษิัทมกี ำไรสุทธสิ ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563  ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 
74.24 ลำ้นบำท คณะกรรมกำรบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรส ำรองตำม
กฎหมำยประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงนิ 3.8 ลำ้นบำท 

 นำยวบิูลย์ พจนำลยั ได้รำยงำนต่อที่ประชุมเพิม่เติมว่ำ  ด้วยบรษิทัมกี ำไรสะสมในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ 
วนัที่ 1 มกรำคม 2563 จ ำนวน 9,475,256 บำท และก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2563 จ ำนวน 74,240,796 บำท หกัด้วยก ำไร
สะสมส่วนที่ถูกจดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3,800,000 ล้ำนบำท และเงนิปันผลที่จ่ำยในปี 2563 จ ำนวน 
82,800,000 บำทและเมื่อรวมกบัรำยได้เงนิปันผลรบัที่ประกำศจ่ำยโดยบรษิทัย่อยในวนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ 2564 จ ำนวน 
44,500,000 บำท บรษิทัจงึมกี ำไรสะสมสว่นทีส่ำมำรถจ่ำยเงนิปันผลไดจ้ ำนวน 41,616,052 บำท  

 คณะกรรมกำรบรษิทัจงึมตเิหน็ชอบให้เสนอที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้พจิำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไร
สุทธใินสว่นทีเ่สยีภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรำรอ้ยละ 20 ส ำหรบัปี 2563 จ ำนวน 41,400,000 บำท โดยมกี ำหนดจ่ำยใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 460 ลำ้นหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.09 บำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 91.12 ของก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯในงบกำรเงนิ
รวม และกำรจ่ำยเงนิปันผลในครัง้นี้ เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
รบัเงนิปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัที ่15 มนีำคม 2564  และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลภำยในวนัที ่7 พฤษภำคม 
2564  
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งบเฉพาะกิจการ ล้านบาท หมายเหตุ 
ก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 9,475,256  
ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี 2563 74,240,796  
หกั จ่ำยปันผลประจ ำปี 2562 (82,800,000)  
หกั สว่นทีจ่ดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยปี 2563 (3,800,000) เงินส ารองตาม

กฎหมายท่ีเสนอ
ขอให้อนุมติั 

บวก รำยไดเ้งนิปันผลรบัจำกบรษิทัยอ่ยในเดอืน ก.พ. 2564 44,500,000  
ก ำไรสะสมสว่นทีจ่่ำยปันผลได ้ 41,616,052  
หกั สว่นทีจ่่ำยไปแลว้ในรปูแบบของเงนิปันผลระหวำ่งกำล 0  
เงินปันผลประจ าปี 2563 ก าหนดจ่ายในเดือน เม.ย. 64 41,400,000 

เงินปันผลท่ีขอ
อนุมติัในครัง้น้ี 

จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัเงินปันผล (หุ้น) 460,000,0000 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.09 

 
ส ำหรบัปี 2562 บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำล จ ำนวน 1 ครัง้ จำกก ำไรสุทธใินสว่นทีเ่สยีภำษเีงนิไดน้ิติ

บุคคลในอตัรำรอ้ยละ 20  จ ำนวน 82,800,000 บำท โดยไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 460 ลำ้นหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.18 
บำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 104 ของก ำไรสทุธขิองบรษิทัในงบกำรเงนิรวม 

 
 เมื่อนำยวบิูลย ์พจนำลยั ไดช้ีแ้จงรำยละเอยีดต่ำงๆ แลว้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระชุมไดส้อบถำม

หรอืแสดงควำมคดิเหน็ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงควำมคดิเหน็ใดๆ ประธำนฯ จงึขอใหท้ี่ประชุมลงมตอินุมตัิกำรจดัสรรก ำไร
ตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัิกำรจดัสรรก ำไรตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 ดว้ย
  คะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

   
 ผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 34 รำย  รวมจ ำนวนหุน้ได ้ 389,158,004 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 389,158,004 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
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วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนัสกรรมการประจ าปี 2563 

ประธำนฯ กล่ำวเชญินำยวบิลูย ์พจนำลยั ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอยีดใหท้ีป่ระชุมทรำบ 
 นำยวบิูลย ์พจนำลยั ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่ำ ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 วรรค
หนึ่งก ำหนดว่ำ “หำ้มมใิหบ้รษิทัจ่ำยเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมกำรเวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมขอ้บงัคบัของ
บรษิทั” และวรรคสองก ำหนดว่ำ “ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้ ำหนดไว้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไป
ตำมมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มำประชุม” และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ซึง่ก ำหนดให ้“กรรมกำรบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่ำตอบแทนจำกบรษิทั
ตำมทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิำรณำ” ซึ่งคณะกรรมกำรไดเ้สนอกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรในรูปแบบโบนัส
กรรมกำรทีจ่่ำยในปี 2564 ซึง่เป็นโบนัสจำกผลประกอบกำรปี 2563 โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและ
ควำมเกี่ยวโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภำวะโดยทัว่ไปของตลำด (Market Norm) และ
อุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึควำมเหมำะสมกบักำรท ำหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  จงึเสนอให้  
ก ำหนดอตัรำเงนิโบนัสเท่ำกบัรอ้ยละ 0.5 ของเงนิปันผลที่จ่ำยใหผู้ถ้อืหุน้ในปี 2563 แต่ไม่เกนิ 350,000 บำท โดยเฉลีย่ให้
กรรมกำรทุกท่ำนทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำรทีไ่ดร้บัผลตอบแทนรำยเดอืนมจี ำนวน 3 ท่ำน มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

นำยวเิชฐ    ตนัตวิำนิช   ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอสิระ จ ำนวน 110,000 บำท 

นำยพศิษิฐ ์  แสง-ชโูต กรรมกำรอสิระ          จ ำนวน 55,000 บำท 

 พล.ต.ต.พทิกัษ์  อุทยัธรรม กรรมกำรอสิระ   จ ำนวน 55,000 บำท 

อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรจะไม่ได้รบัโบนัสกรรมกำร เนื่องจำกได้รบัค่ำตอบแทนรำยเดอืนในฐำนะ
ผูบ้รหิำรแลว้ 

เมื่อนำยวบิูลย ์พจนำลยั ไดช้ีแ้จงรำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรในรปูแบบโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2563 แลว้ 
ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็ เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงควำมคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่ำง
ใด ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรในรปูแบบโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2563 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได ้มมีตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 ผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 34 รำย  รวมจ ำนวนหุน้ได ้ 389,158,004 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 389,158,004 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้น้ี กลบั 
 เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 

ประธำนฯ กล่ำวเชญิ นำงทศัน์ดำว ชมเชย เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอยีดใหท้ีป่ระชุมทรำบ 
 

นำงทัศน์ดำว แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทที่ได้ก ำหนดว่ำ 
“กรรมกำรผูม้สี่วนไดเ้สยีจะต้องไม่เขำ้ร่วมพจิำรณำในวำระทีเ่กีย่วกบักำรมสี่วนไดเ้สยีของตน ” ดงันัน้ กรรมกำรทีต่้องพน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี้ และกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัต่อไปอกีวำระหนึ่ง  คอื นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช
นำยพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และ นำยจอมพล หนูนำค ได้ขอออกจำกห้องประชุมและจะกลบัเข้ำมำประชุมอีกครัง้  เมื่อกำร
พจิำรณำวำระนี้แลว้เสรจ็ 

 

นำงทศัน์ดำว ชมเชย ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้วำ่ ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
หมวดที ่ 4 ขอ้ที ่ 16 ก ำหนดใหก้รรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ในอตัรำหนึ่ง
ในสำม และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก ำหนดวำ่ ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำก
ต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่น
ไมไ่ด ้ กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่นหนี่งในสำม (1/3) กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง 
ภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลำกวำ่ผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก สว่นในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยูใ่นต ำแหน่ง
นำนทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อก กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งแลว้อำจไดร้บัเลอืกตัง้ เขำ้เป็นกรรมกำรอกีกไ็ด ้

ซึ่งในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้นี้ มกีรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 2 ท่ำน ซึ่ง
ประกอบดว้ย  

1.) นำยวเิชฐ  ตนัตวิำนิช  
2.) นำยพศิษิฐ ์ แสง-ชโูต 
3.) นำยจอมพล  หนูนำค 

อย่ำงไรก็ตำมเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรกำรกบัดูแลกิจกำรที่ดเีกี่ยวกบักำรดูแลสทิธขิองผู้ถือหุ้น บรษิัทได้ให้
ควำมส ำคญัแก่ผูถ้อืหุน้ในกำรมสี่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และคุณสมบตัทิีเ่หมำะสม  สอดคลอ้งตำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำและเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อื
หุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัต่อไป โดยได้ให้สทิธผิูถ้ือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวแก่ทำง
บรษิทั ตัง้แต่วนัที ่22 มกรำคม - 21 กุมภำพนัธ์ 2564 ปรำกฏว่ำ ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิทัเพิม่เตมิ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำโดยผ่ำนกระบวนกำรกลัน่กรองของ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำมนโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้
กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ไดแ้ก่ นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช นำยพศิษิฐ ์แสง-ชโูต และ นำยจอมพล หนูนำค กลบัเขำ้
เป็นกรรมกำรบรษิทัต่อไปอกีวำระหนึ่ง เนื่องจำกเป็นผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และมคีุณสมบตัเิหมำะสม ทัง้นี้กระบวนกำร
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คดัเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัท ได้ผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรบรษิัทตำมนโยบำยกำรสรรหำ
กรรมกำรแล้ว โดยคณะกรรมกำรบรษิัทได้ร่วมกนั พจิำรณำจำกคุณสมบตัิเป็นรำยบุคคลอย่ำงรอบคอบแล้ว กล่ำวคือ
กรรมกำร ทัง้ 2 ท่ำนที่เห็นสมควรเสนอชื่อเลือกกลบัเข้ำมำ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ตำม
พระรำชบญัญัติบรษิัท มหำชนจ ำกดั 2535 และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่เกี่ยวขอ้ง อกีทัง้เป็นผู้มคีวำมรู้
ควำมสำมำรถ มีภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีประวัติกำรท ำงำนที่โปร่งใส มี
ควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระ และปฏบิตังิำนในต ำแหน่งหน้ำทีก่รรมกำรไดเ้ป็นอย่ำงดตีลอดมำ  
ส ำหรบัประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดเกีย่วกบัอำย ุ จ ำนวน
หุน้และสดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทั  คุณวุฒกิำรศกึษำ ควำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และประวตักิำรเขำ้ประชุม
คณะกรรมกำรของกรรมกำรแต่ละท่ำนปรำกฏตำมสิง่ที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 3 และบรษิทัฯ ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอสิระ
ของบรษิัทฯ ไว้เขม้กว่ำขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รำยละเอยีดเพื่อกำรพจิำรณำ ตำมสิง่ที่ส่งมำด้วย
ล ำดบัที ่12 

นำงทศัน์ดำว ชมเชย ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ที่ประชุมอยู่ในหอ้งประชุม และผูถ้อืหุน้ที่ชมกำรถ่ำยทอดสดผ่ำน
ทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ได้สอบถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็ เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้แสดงควำมคดิเหน็เพิม่เติมแต่อย่ำงใด จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 
 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้มมีตอินุมตักิำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระใน
ครัง้นี้ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัต่อไปอกีวำระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

รายช่ือกรรมการ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
1.นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช 388,453,604 0 704,400 0 
2.นำยพศิษิฐ ์แสง-ชโูต 389,156,004 0 2,000 0 
2.นำยจอมพล หนูนำค 388,888,004 0 270,000 0 

หมายเหตุ: *กรรมกำรทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้คอืนำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช นำยพศิษิฐ ์แสง-ชูโต และ นำยจอมพล หนูนำค ซึง่
เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในวำระนี้งดออกเสยีง ) 

พธิกีรกล่ำวเชญิ นำยวเิชฐ ตนัตวิำนิช นำยพศิษิฐ์ แสง-ชูโต และ นำยจอมพล หนูนำค กลบัเขำ้หอ้งประชุม และ
ด ำเนินกำรประชุมในวำระต่อไป 
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วาระท่ี 8   พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

ประธำนฯ กล่ำวเชญินำยวบิลูย ์พจนำลยั ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอยีดใหท้ีป่ระชุมทรำบ 
นำยวบิลูย ์พจนำลยั ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้วำ่ พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 ก ำหนดวำ่ หำ้มมใิห้
บรษิทัฯ จ่ำยเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมกำรเวน้แตจ่่ำยเป็นคำ่ตอบแทนตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ซึง่ก ำหนดให ้“กรรมกำรบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่ำตอบแทนจำกบรษิทัในรูปของเงนิ
รำงวลั เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตำมทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิำรณำ และลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม โดยอำจก ำหนด
คำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอน หรอืวำงเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไป
จนกวำ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอยำ่งอื่นกไ็ด”้  

คณะกรรมกำร ได้เสนอกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร ประจ ำปี 2564 โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม
เกี่ยวกบัประเภทธุรกจิและควำมเกี่ยวโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ซึ่งสอดคล้องกบัสภำวะโดยทัว่ไปของตลำด 
(Market Norm) และอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึควำมเหมำะสมกบักำรท ำหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ  จงึเสนอใหก้ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร (คำ่เบีย้ประชุม) ประจ ำปี 2564 ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้  

ตารางเปรียบเทียบค่าเบีย้ประชุมของปี 2563 และ 2564 
อตัรำเท่ำเดมิกบัปี 2563 ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมการ ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 (ปีท่ีผา่นมา) 
1.คำ่เบีย้ประชุมของกรรมกำรบรษิทั  
    -  ประธำนกรรมกำรบรษิทั  
    -  กรรมกำรบรษิทั  

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

2. คำ่เบีย้ประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 
    -  ประธำนกรรมกำรบรษิทั  
    -  กรรมกำรบรษิทั  

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

3. คำ่เบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
    -  ประธำนกรรมกำรบรษิทั  
    -  กรรมกำรบรษิทั  

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อกำรประชุม 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

 

คณะกรรมกำรเหน็ควรอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรทีเ่ป็นค่ำเบี้ยประชุมและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ประจ ำปี 2564  ในอตัรำ
เดมิเท่ำเดมิกบัปี 2563 ทัง้นี้ บรษิัทได้กลัน่กรองและพจิำรณำอย่ำงละเอยีดถึงควำมเหมำะสมและพจิำรณำจำกสภำวะ
เศรษฐกิจและกำรลดลงของผลก ำไรของบรษิัทแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ค่ำตอบแทนกรรมกำร ยงัคงสอดคล้องกับสภำวะ
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โดยทัว่ไปของตลำด (Market Norm) และอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำรจะไม่ได้ร ับเบี้ยประชุม 
เนื่องจำกไดร้บัคำ่ตอบแทนรำยเดอืนในฐำนะผูบ้รหิำรแลว้  

ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้แสดงควำมคดิเหน็เพิม่เตมิแต่
อยำ่งใด ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรทีเ่ป็นคำ่เบีย้ประชุมและคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ประจ ำปี 2564   

 
มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได ้มมีตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 34 รำย  รวมจ ำนวนหุน้ได ้ 389,158,004 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 389,158,004 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2564 

ประธำนฯ กล่ำวเชญินำยวบิลูย ์พจนำลยั ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอยีดใหท้ีป่ระชุมทรำบ 
นำยวบิูลย ์พจนำลยั ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 35 ทีร่ะบุไวว้่ำ “ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้
สำมญัประจ ำปี ตอ้งมกีำรพจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบญัชี” นัน้  คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกและเสนอการแต่งตัง้ บรษิัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อย 
ประจ ำปี 2564 เนื่องจำก เอเอสท ีมำสเตอร์ มผีลกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรตรวจสอบอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจมำโดยตลอด และ
เป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล รำยละเอยีดดงั ปรำกฏอยู่ในหมวด “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อผูถ้อืหุน้” ของรำยงำน
ประจ ำปีทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้ม กบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ (สิง่ทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่2) จงึน ำเสนอต่อทีป่ระชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัแิต่งตัง้ ผูส้อบบญัช ีตำมรำยชือ่ดงันี้ 

1.) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรดีลิก ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำต เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบ
กำรเงนิของ บรษิทัฯ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ ำปี 2564 ซึ่งเป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบ
กำรเงนิของบรษิทัฯ เป็น ปีที ่4 และ/หรอื 
2.) นำงพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่7633 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ ำปี 
2564 

โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี ำนำจในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทั และลงนำม
รบัรองงบกำรเงนิดงักล่ำว  ในกรณีที่สอบบญัชีรบัอนุญำตดงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ ให้บรษิัท เอเอสท ี
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มำสเตอร ์จ ำกดั จดัหำผูส้อบ บญัชรีบัอนุญำตอื่นของบรษิทั เอเอสท ีมำสเตอร ์จ ำกดั แทนได้ โดยมขีอ้มลูส ำนักงำนสอบ
บญัช ีตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่4 

นอกจำกนี้ บรษิทั เอเอสท ีมำสเตอร์ จ ำกดั และผูส้อบบญัชทีี่ได้รบักำรเสนอชื่อดงักล่ำวไม่มคีวำมสมัพนัธ์และ/
หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำง
เป็นอสิระแต่อยำ่งใด จงึเสนอขอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัผิูต้รวจสอบบญัชจีำกบรษิทั เอเอสท ีมำสเตอร ์จ ำกดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ ำปี 2564 เนื่องจำกเป็นผูม้คีวำมเชีย่วชำญ มมีำตรฐำนกำรตรวจสอบเป็นที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป มคีวำมเป็นอสิระ และมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

ทัง้นี้ มคี่ำตอบแทนในกำรสอบบญัช ีส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ด้วย 
ค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัช ีรวมเป็นจ ำนวนเงนิ 2,248,000 บำท ซึ่งเป็นอตัรำเท่ำเดมิเทยีบกบัปี 2563 โดยผูส้อบบญัชี
ตำมรำยชื่อที่เสนอไม่มีควำมสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บรหิำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จงึมคีวำมเป็นอสิระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย จงึเสนอขอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัคิำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชดีงักล่ำว รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 2,248,000 
บำท 

บริษทั  บริการ  2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

2563 
(ปีท่ีผา่นมา) 

การ
เปล่ียนแปลง 

บมจ. ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้  สอบบญัชปีระจ ำปี  370,000      370,000  0% 
  สอบทำนงบกำรเงนิ

ระหว่ำงกำล 
264,000      264,000  0% 

บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ำกดั สอบบญัชปีระจ ำปี  1,000,000      1,000,000  0% 
  สอบทำนงบกำรเงนิ

ระหว่ำงกำล 
264,000      264,000  0% 

บรษิทั ทอีจี ีอลมูนิัม่ จ ำกดั  สอบบญัชปีระจ ำปี  150,000      150,000  0% 
บรษิทั ทจี ีแมค็ จ ำกดั  สอบบญัชปีระจ ำปี  200,000      200,000  0%  

รวม 2,248,000 2,248,000 0% 
** ไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นระหว่ำงกำรให้บรกิำรแก่บรษิัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่ำเดินทำงใน
ประเทศ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำไปรษณีย ์ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ฯลฯ ซึง่ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 
ของคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัช ีและไมม่คีำ่ตอบแทนในลกัษณะอื่น ใดนอกเหนือจำกนี้ 
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คณะกรรมกำรบรษิัทจงึมมีติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชปีระจ ำปี 
2559 คอื นำงสำวนงรำม  เลำหอำรดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่4334 และ นำงพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำต เลขที ่7633  ในนำม บรษิทั เอเอสท ีมำสเตอร ์จ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2564  ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
เป็นปีที่ 5 เนื่องจำกเป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญ มีมำตรฐำนกำรตรวจสอบเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป มีควำมเป็นอิสระ และมี
คุณสมบตัคิรบถ้วนตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  สภำวชิำชพีบญัชี และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะก ำกบัดแูลใหก้ำรจดัท ำงบกำรเงนิสำมำรถด ำเนินกำรไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ  โดย
ก ำหนดคำ่ตอบแทนรวมเป็นจ ำนวนเงนิ 2,248,000 บำท ซึง่เป็นอตัรำเท่ำเดมิเทยีบกบัปี 2563 

ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมหรอืแสดงควำมคดิเหน็ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้แสดงควำมคดิเหน็เพิม่เตมิแต่
อยำ่งใด ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่ตอบแทนส ำหรบัปี 2564 
 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได ้มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
  ลงคะแนน ดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 34 รำย  รวมจ ำนวนหุน้ได ้ 389,158,004 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 389,158,004 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 
 

 
วาระท่ี 10   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 -ไมม่-ี 
 
 

ประธำนได้กล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ว่ำ เนื่องจำกบรษิทัไดด้ ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระต่ำง ๆ ครบถ้วน
แล้ว ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นแนะน ำบรษิทั เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นอื่นซกัถำมหรอื
แสดงควำมคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่ำงใด ประธำนฯ จงึกล่ำวขอบคุณผูถ้อืหุน้ ผูส้อบบญัช ีทีส่ละเวลำเขำ้ร่วมประชุม และได้
เชญิ นำยจตุรงค ์ศรกีุลเรอืงโรจน์ กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กล่ำวสรุปกำรประชุม 

นำยจตุรงค ์ศรกีุลเรอืงโรจน์ กล่ำวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้วำมไวว้ำงใจ และมำรว่มประชุมในครัง้นี้ รวมถงึผูถ้อืหุน้ที่
รบัชมวดิทีศัน์จำกทำงเวบ็ไซท์ของบรษิทัฯ ด้วย โดยแถลงต่อที่ประชุมถึงควำมมัน่ใจ และควำมเชื่อมัน่ในบรษิัท โดยมี



  บรษัิท ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้ จ  ำกดั (มหำชน) 
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รำยละเอียดว่ำ ปีที่ผ่ำนมำนับเป็นปีที่ยำกล ำบำกส ำหรบับรษิัท และหลำยๆ บริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึง
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง บรษิทัเองกไ็ด้รบัผลกระทบจำกจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทมคีวำมมุ่งมัน่ ตัง้ใจในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีเป้ำหมำยว่ำ จะท ำอย่ำไร ให้สำมำรถเอำชนะ
อุตสำหกรรมไดภ้ำยใตภ้ำวะวกิฤตเิช่นนี้ บรษิทัจงีไดป้รบักลยุทธก์ำรบรหิำรงำนใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่
ตน้ปี 2563 ดงันี้ 

1) ลดคำ่ใชจ้่ำยทีไ่มจ่ ำเป็นทุกทำง เชน่ กำรไมข่ึน้เงนิเดอืนผูบ้รหิำร งดจ่ำยโบนสัประจ ำปี  
2) หนัมำรบังำนภำครฐัมำกขึน้ โดยเน้นงำนระบบ 
3) กำรน ำเทคโนโลย ีและนวตักรรมมำประยุกตใ์ชใ้นกระบวนกำรก่อสรำ้ง รวมถงึกำรขยำยฐำนธุรกจิไปยงัธุรกจิ

นวตักรรมกำรก่อสรำ้ง ซึ่งมคีู่แขง่น้อยและมำรจ์ิน้ค่อนขำ้งสงู โดยในปีนี้ บรษิทัไดจ้ดัตัง้ บรษิทั คอนส ์อนิโน 
จ ำกดั ตำมทีไ่ดเ้สนอรำยละเอยีดไปแลว้ และกำรเขำ้ร่วมประมลูงำนก่อสรำ้งศูนยค์อมพวิเตอร ์(Data Center) 
โดยเพิม่เตมิในสว่นทีเ่ป็น Preventive Maintenance   

 หลงัจำกนำยจตุรงค์กล่ำวจบแล้ว ประธำนฯ ได้กล่ำวปิดกำรประชุม โดยเน้นย ้ำให้ผู้ถือหุ้นมีควำมมัน่ใจ และ
เชือ่มัน่ในบรษิทั พรอ้มใหค้ ำมัน่วำ่ คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรจะทุ่มเท และปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนอยำ่งเตม็ที ่ 
 จำกแผนกำรบรหิำรงำนของบรษิทั ทีน่ ำเสนอ Backlog อตัรำกำรท ำก ำไร แผนกำรบรหิำรเงนิสดและสภำพคล่อง 
ไปแลว้นัน้ จะเหน็ว่ำ บรษิทัไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มล่วงหน้ำ เพื่อรบัมอื และปรบัตวัใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้  ขอเรยีน
ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่ำนวำงใจ และมัน่ใจไดว้่ำ หำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคลดลง บรษิทัฯ มคีวำมพรอ้มสงูสุดทีจ่ะกลบัสู่
ภำวะปกตไิดโ้ดยเรว็ โดยกลบัมำมกี ำไร และมคีวำมเขม้แขง็ รวมถงึมกีำรจ่ำยปันผลในอตัรำทีส่งูขึน้ดว้ย 

ปิดประชุม เวลำ 15.40 น. 
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