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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 2565 (ครัง้ท่ี 4) 

ของ 

บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 08 เมษายน 2565 

ณ ห้องแพลตตินัม่ ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์ ฟอรจ์นู กรงุเทพ 

เลขท่ี 1 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที ่4) ของ บรษิทั  ไทย องิเกอร ์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
(“บรษิทัฯ”) จดัขึน้ในวนัศุกร์ ที ่8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชุมแพลตตนิัม่ ชัน้ 3 
โรงแรมแกรนด์ ฟอรจ์ูน กรุงเทพ เลขที ่1 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ก าหนดรายชื่อผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 โดยมจี านวนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่10 มนีาคม 2565 จ านวน 
1,080 ราย คดิเป็น 460,000,000 หุน้  มนีายวเิชฐ ตนัตวิานิช ประธานกรรมการบรษิทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิ้ง 
จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานในทีป่ระชมุ (“ประธาน”) 

 ผู้ด าเนินรายการ คือ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรกัษ์  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงแนวทางการ
ด าเนินการจดัประชมุของบรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี้ 

1.) บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบคดักรองผูถ้อืหุน้ และเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยการตรวจคดักรอง
เชงิรุก ATK โดยเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุมทุกคน หากพบว่าผลตรวจขึน้ 2 ขดี 
หรอืเป็นบวก แนะน าใหพ้บแพทย ์และงดการเขา้รว่มประชมุ 

2.) จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมอืในบรเิวณหอ้งประชมุ จุดลงทะเบยีน  
3.) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อลดการ

แพรก่ระจายของเชือ้โรคต่างๆ  
4.) ใหค้ าแนะน าแกผู่ถ้อืหุน้และเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในการลา้งมอืดว้ยน ้าสบู่ หรอืเจลแอลกอฮอล์ก่อน

และหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 
5.) ท าความสะอาดอุปกรณ์ สถานทีบ่รเิวณทีม่ผีูส้มัผสัปรมิาณมาก เช่น ราวบนัได มอืจบัประตูหอ้ง

ประชมุ/ หอ้งน ้า ลฟิต ์ดว้ยน ้ายาท าความสะอาด และแอลกอฮอล ์70% ทกุๆ 1 ชัว่โมงระหว่างการ
ประชมุ 
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6.) ลดการแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุในพืน้ทีต่่างๆ โดยการ 
- จดัพืน้ทีบ่รเิวณจุดลงทะเบยีนใหก้วา้งขวาง  
- จดัโต๊ะ เกา้อี้ประชุมใหม้รีะยะห่างระหว่างกนั 1-2 เมตร ไม่เบยีดเสยีดจนเกนิไป ดงันัน้หาก

จ านวนทีน่ัง่เตม็ หรอืไม่เพยีงพอ บรษิัทฯ ขออนุญาตใหท้่านผูถ้อืหุน้มอบฉันทะแก่กรรมการ
อสิระของบรษิทัฯ แทน ทัง้นี้ เจา้หน้าทีจุ่ดลงทะเบยีนจะอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและ
อากรแสตมป์ใหแ้กท่า่น 

7.) ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะถกูเชญิใหน้ัง่ โดยมรีะยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ทีเ่หมาะสม ซึง่จะ
ท าใหจ้ านวนที่นัง่ในหอ้งประชุมลดลงอย่างมนีัยส าคญั และหา้มผูเ้ขา้ร่วมประชุมยา้ย หรอืเลื่อน
เกา้อีท้ีจ่ดัไวใ้ห ้

8.) การถามค าถามระหว่างการประชมุ จะใชว้ธีเีขยีนค าถามแทนการพดูผา่นไมโครโฟน  
9.) บรษิทัฯ งดแจกของว่าง อาหารและเครือ่งดื่ม เพือ่ลดความเสีย่งการแพรก่ระจายของเชอืไวรสั  

 จากนัน้ ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอส
ท ีมาสเตอร ์จ ากดั  ทีเ่ขา้รว่มประชมุ ดงันี้  

กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายวเิชฐ   ตนัตวิานิช  ประธานคณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ และประธาน

     คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. นายจตุรงค ์  ศรกีลุเรอืงโรจน์  กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธาน 

     เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. นายจอมพล   หนูนาค  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

4. นายพศิษิฐ ์   แสง-ชโูต  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรม

     คณะการบรหิารความเสีย่ง  

5. พล.ต.ต.พทิกัษ์ อทุยัธรรม กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

6. นายกติต ิ  ดุษฎพีฤฒพินัธ ์ กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูอ้ านวยการ

     ฝ่ายกอ่สรา้ง บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั 

7. นายวบิลูย ์  พจนาลยั  กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธาน 

     เจา้หน้าทีก่ารเงนิ 

 กรรมการทัง้หมด 7 ทา่น จาก 7 ทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100  
 

ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุมจาก บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั จ านวน 1 คน 

1. นางสาวพรทพิย ์ เลศิทนงศกัดิ ์    หุน้สว่น 
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เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

1. นางทศัน์ดาว  ชมเชย 

 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

เมือ่เริม่ด าเนินการประชมุ มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองนบัจ านวนได้ 19 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้
ทัง้สิ้น 335,500,102 หุน้ และผูร้บัมอบฉันทะนับจ านวนได้ 18 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิ้น 54,809,800 หุน้ 
รวมเป็นจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 37 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 388,309,902 หุน้ จากจ านวนหุน้ของ
บรษิทั จ านวน 460,000,000  หุน้ หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 84.4151 ซึ่งเกนิกว่าหนึ่งในสามของหุน้ทีจ่ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่33 แลว้  

นอกจากนัน้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชมุไดต้ลอดเวลา จงึสง่ผลให้
จ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมดในแต่ละวาระอาจจะไมเ่ทา่กนั นายวเิชฐ ตนัตวิานิช 
ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และกล่าวเปิดประชมุ  

หลงัจากกล่าวเปิดประชมุแลว้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวอชริญา  ระเบยีบนาวนุีรกัษ์  พธิี
การด าเนินการประชมุ เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดการประชมุ ดงันี้ 
 บรษิทัไดเ้ชญิประชมุและแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2565 แกผู่ถ้อืหุน้ 3 ทาง
ดงันี้  : 

1. จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทางไปรษณีย์ 

2. ลงประกาศในหนงัสอืพมิพ ์

3. ลงรายละเอยีดการประชมุในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

บริษัทได้น าเสนอค าแนะน าในการลงคะแนนเสยีงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุม
รบัทราบโดยทัว่กนั ดงันี้ 

1. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหใ้นการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้

หนึ่ง มเีสยีงหนึ่ง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด  ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จะตอ้งประกอบดว้ย

คะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง เป็นเสยีงชี้

ขาด 
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1.2 ในกรณีดงัต่อไปนี้  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า สามในสี ่ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 

ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอืน่มาเป็นของบรษิทั 

ค. การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรือ

บางสว่นทีส่ าคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ใดจดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบ

รวมกจิการกบับุคคลอืน่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

จ. การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

ฉ. การเลกิบรษิทั 

ช. การออกหุน้กูบ้รษิทั 

ซ. การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอืน่  

2.      ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง 
ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ จะพจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม  ตามที่ประธานที่

ประชุมเสนอเพื่อพจิารณา โดยเลอืกลงคะแนนเสยีง เป็น “เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง” พรอ้ม
ลงลายมอืชื่อ ลงในบตัรลงคะแนน ทีไ่ด้แจกให ้ณ จุดลงทะเบยีน ทัง้นี้ไม่อนุญาตใหม้กีารแยกการออกเสยีง
ลงคะแนน  ยกเวน้เสยีแต่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดร้บัแบบฟอรม์การมอบฉนัทะเป็นแบบ ค คอื Custodian ทีท่ า
หน้าทีด่แูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาต ิ

2.1 โดยบรษิทัฯ จะ ไมเ่กบ็บตัรทีล่งมต ิ“เหน็ดว้ย” 
2.2 ทัง้นี้ การนับคะแนน บรษิทัฯ จะใชว้ธิ ีหกัคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออก

เสยีง” ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม และคะแนนส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที ่เหน็
ดว้ย ในระเบยีบวาระนั ้

3. ส าหรบัการลงคะแนน จะต้องท าเครื่องหมาย กากบาท (x) ลงในช่อง เหน็ด้วย หรอื ไม่เหน็
ดว้ย หรอื งดออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ และจะตอ้งลงลายมอืชื่อดว้ยปากกา ลงในบตัรลงคะแนนดว้ย
ทกุครัง้ 

4. ก่อนทีจ่ะท าการเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนน เพื่อท าการอนุมตัใินแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม

ประชุมสามารถสอบถามค าถามต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ได ้   กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการจะสอบถามกรณุา

ยกมอื และแจง้ชือ่ นามสกลุ พรอ้มทัง้ชีแ้จงดว้ยว่าเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

5. การนบัคะแนน บรษิทัจะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยระบบบารโ์ค๊ด เพือ่ความสะดวกและความ

รวดเรว็ของผูถ้อืหุน้ 

6. ในกรณีมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุภายหลงัจากเริม่การประชมุ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั

มอบฉนัทะ ดงักล่าวจะมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณาและภายหลงัจากนัน้

เทา่นัน้ 
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7. หากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะประสงคท์ีจ่ะออกจากทีป่ระชมุก่อนปิดประชมุ หากประสงคท์ี่

จะลงคะแนนเสยีงในวาระทีเ่หลอื กรุณาส่งบตัรลงคะแนนพรอ้มลายเซน็ชื่อใหก้บัเจา้หน้าที ่ก่อนออกจากหอ้ง

ประชมุ เพือ่บรษิทัจะไดท้ าการบนัทกึคะแนนของผูถ้อืหุน้ได้ 

8. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทนัทหีลงัจากเสรจ็สิน้การนับคะแนนในแต่ละ

วาระ อยา่งไรกต็ามหากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกต ิประธานฯ อาจจะขอใหท้ีป่ระชุม

ด าเนินการพจิารณาในวาระถดัไปก่อน เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจา้หน้าทีไ่ดต้รวจนับ

คะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบรายละเอยีดผลการนบัคะแนนทนัที 

9. เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควดิ-19 ในปัจจุบนั บรษิทัฯ จะจดัใหก้ารประชุมเป็นไปอย่าง

กระชบัทีส่ดุ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม ขอใหส้่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร หยอ่นลงในกล่องรบัค าถามทีบ่รษิทั

ฯ จดัเตรยีม ไวใ้หแ้ทนการสอบถามทางไมโครโฟน บรษิทัฯ จะด าเนินการตอบและเผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซต์

ของบรษิทัฯ ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

10. บรษิทัฯ จะเผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

พรอ้มทัง้แจง้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และจะเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัรายงานการประชมุ ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ที่

ผ่านมา บรษิทัฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็

เกีย่วกบัรายงานประชมุดงักล่าวแลว้ แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดง ความคดิเหน็แต่อยา่งใด 

ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดแ้จง้ความประสงค์งดออกเสยีงในวาระทีต่นมสี่วนไดเ้สยี  
คอื วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 
ทัง้นี้เพื่อใหม้คีวามโปร่งใสในการนับคะแนนเสยีง และเป็นไปตามธรรมาภบิาลทีด่ี จงึขออาสาสมคัร

จากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม โดย นางสาวศศญิดา 
หลา้ดวงด ีผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง อาสาสมคัรเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุ  พธิกีร
จงึไดเ้ชญิสกัขพียานนบัคะแนนเสยีงไปนัง่ทีจุ่ดนบัคะแนน  

ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทีก่ าหนดในหนงัสอืเชญิประชมุ ดงัต่อไปนี้ 
 

 
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไมม่เีรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ  
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วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (ครัง้ท่ี 3) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างทศัน์ดาว ชมเชย เลขานุการบรษิทั น าเสนอรายละเอยีดในวาระนี้ 

นางทศัน์ดาว ชมเชย เลขานุการบรษิทั เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่9 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้พจิารณาความถูกต้อง ทัง้นี้ 
บรษิทัได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทั  พรอ้มทัง้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสอืเชญิประชุม  เพื่อตรวจสอบ
ล่วงหน้าแลว้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืเสนอ
แกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2564 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
  

 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 37 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 388,309,902 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 388,309,902 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 3  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และรบัรองรายงานคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 
ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้รปุผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 
2564 ดงัปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน รปูแบบรหสัควิอาร ์(QR 
Code) พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

โดย ประธานฯ กล่าวเชญิ นายจตุรงค ์ศรกีลุเรอืงโรจน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และนายวบิลูย ์พจนา
ลยั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ ชีแ้จงเกีย่วกบัวาระนี้ 

นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการด าเนินการของบริษัท โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (Thai Enger Holding Public Company Limited) 
(“TEH”) ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบนั บรษิัทฯ มกีารถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จ ากดั (Thai Enger Company Limited) ทัง้นี้  ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทสามารถ
จ าแนกไดต้ามธุรกจิของบรษิทัยอ่ย โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ธุรกจิ 
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ทิศทางและภาพรวมของอตุสาหกรรม 

Pre-Covid Covid Era Post Covid 

- Condominium Crisis 

- Decline of Chinese 
tourists 

 

International 
restriction  

The first 2 month 
lockdowns  

Low daily infection  

Domestic 
consumption still high 

 

-The highest daily 
infection  

-Covid cluster in 
construction sites 

-The second 2 month 
lockdowns in Q3 2564 

-Financial position of 
the customers were 
severely affected  

- Domestic vaccine 
rollout is picking up 
the pace. 

 

80% of domestic   
population fully 
vaccinated 

Learn to live with 
Covid 

Ease off international 
restriction  

Some businesses may 
not survive the crisis 

 

 ลดสดัสว่นงาน
ภาคเอกชนหนัมารบังาน
รฐับาล 

คมุกระแสเงนิสดและลด
ตน้ทนุ 

-เรง่สง่มอบงานในมอื 

 

-เพิม่มาตรการป้องกนั
โควดิในองคก์ร เรง่ฉีด
วคัซนี และ Bubble & 
Seal  

-ตดิตามหนี้คงคา้ง ลด
ความเสีย่งหนี้สงสยัจะ
สญู ประมาณการ 
expected credit loss  

-ตดิตามหนี้คงคา้ง ลด
ความเสีย่งหนี้สงสยัจะ
สญู ประมาณการ 
expected credit loss  

 

กลยทุธข์องบริษทัในการรบัมือกบัวิกฤติเศรษฐกิจปี 2564 

• ป้องกนัโควิด-19 : ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของพนกังาน และด าเนินการยกระดบัมาตรการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ในองคก์รสูร่ะดบัสงูสดุ 
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• เน้นงานภาครฐัมากขึน้ : มุง่ขยายตวัในสว่นงานกอ่สรา้งภาครฐับาลซึง่ยงัมชีอ่งทางเตบิโต  โดย
เฉพาะงานโครงสรา้งพืน้ฐาน งานสาธารณูปโภคและงานโรงพยาบาล  

• เจาะงานภาคเอกชนในส่วนท่ียงัเติบโต : เกาะกระแสดจิทิลัทรานสฟ์อรเ์มชัน่ โดยรบังานกอ่สรา้ง
ดาตา้เซน็เตอรแ์ละคลาวด ์รวมไปถงึ ศนูยก์ลางการขนสง่และโลจสิตกิส ์

• ลงทุนในธรุกิจด้านนวตักรรมก่อสร้าง : มองหาชอ่งทางการลงทนุในธุรกจิเกีย่วเนื่องอืน่ โดยเฉพาะ
ธุรกจิดา้นนวตักรรมการกอ่สรา้ง จดัตัง้บรษิทั คอนส ์อนิโน จ ากดั  

• เร่งปิดงานในมือ : เรง่สง่มอบงานกอ่สรา้งใหไ้ดต้ามก าหนด  

• ดแูลสภาพคล่องให้เพียงพอ : ระมดัระวงัในการตดิตามเกบ็หนี้และ รกัษากระแสเงนิสดในมอื  

• ควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกประเภท :  บรหิารงบประมาณโครงการอยา่งระมดัระวงัเพือ่รบัมอื
กบัการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุวตัถุกอ่สรา้ง 
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Thai Enger Holding YOY       หน่วย : ลา้นบาท 

TIGER (YOY) 2564 % 2563 % Inc/(Dec) % 

รายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้รกิาร 

719.82 100.00% 898.56 100.00% (178.74) (19.89%) 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 635.73  88.32% 790.71 88% (154.98) (19.60%) 

    ก าไรขัน้ต้น 84.09  11.68% 107.85  12.00% (23.76) (22.03%) 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 2.90 0.40% 2.98  0.33% (0.08) (2.74%) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 46.16 6.41% 46.53  5.18% (0.37) (0.79%) 

    ก าไรจากการด าเนินงาน 35.03 4.87% 58.34  6.49% (23.31) (39.96%) 

รายไดอ้ืน่ 4.61 0.64% 1.42  0.16% (3.19) (224.27%) 

    ก าไรก่อนดอกเบี้ยและ
ภาษีเงินได้ 

39.64 5.51% 59.76  6.65% (20.12) (33.67%) 

สว่นแบ่งขาดทนุจากในบรษิทั
รว่ม 

(0.18) (0.03%) (1.86) (0.21%) (1.68) 100.00% 

ตน้ทนุทางการเงนิ (0.95) (0.13%) (0.59)  (0.07%) (0.36) 61.19% 

ภาษเีงนิได ้ (8.29) (1.15%) (11.88) (1.32%) (3.59) (30.25%) 

    ก าไรสทุธิ 30.23  4.20% 45.43  5.06% (15.21) (33.47%) 

 

รายได้ 

 รายไดป้รบัตวัลดลงในอตัรา 22% มสีาเหตุมาจาก :  

 • อปุสรรคและความล่าชา้ทีเ่กดิจากมาตรการปิดไซตง์านและจ ากดัการเดนิทางในจงัหวดัสแีดงเขม้
ในชว่ง เดอืนกรกฎาคม -สงิหาคม 2564  

 • รายไดช้ะลอตวัจากชว่งทีปิ่ดโครงการ  
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 • การชะลอกอ่สรา้งและสง่มอบงานเนื่องจากความล่าชา้ในการเกบ็คา่งวดงานและอนุมตังิาน 

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

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

ลูกค้าประเภท อาคารที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม ส านักงานและ
โรงพยาบาล  

INFRASTRUCTURE & 
GOVERNMENT 
PROJECTS  

งานกอ่สรา้งระบบสาธานูปโภคและงานภาครฐั (นิคมอตุสาหกรรมและงาน
การประปา) 

OTHER PROJECTS งานประเภทอืน่ๆ ทีไ่มร่วมขา้งตน้ เชน่ บา้นเดีย่วราคาสงู, รา้นอาหารและ
ปัม้น ้ามนั 

Business Unit รายได้  
2564 (ล้านบาท) 

รายได้  
2563 (ล้านบาท) 

รายได้ 
2562 (ล้านบาท) 

Hotel and Resort 8 169 250 
Hospital, Residence and office building  208 156 192 
Infrastructure and Government Projects  419 499 333 
Other projects 60 47 134 
Sale of construction mat. & aluminum 25 27 81 
รวมทัง้ส้ิน  720 898 990 

 

  ผลการด าเนินงานจ าแนกภาครฐับาลและเอกชน 

Sector 2564 (ร้อยละ) 2563 (ร้อยละ) 2562 (ร้อยละ) 
ภาครฐับาล 83.60 93.64 56.27 
ภาคเอกชน  16.40 6.36 43.73 

 

ก าไรขัน้ต้น 

 ก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง 22% องิกบัยอดขายทีป่รบัตวัลดลง  

 อตัราก าไรขัน้ตน้ไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั จาก 12.00% เหลอื 11.68% สาเหตุ: 

 • ราคาวสัดุกอ่สรา้งทีเ่พิม่ขึน้สงูมากทัง้เหลก็ และ สายไฟ ท าใหบ้รษิทัไมส่ามารถรบัรูก้ าไรเมือ่ปิด
โครงการได ้ 
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 • งานทีป่ระมลูไดใ้นครึง่ปีหลงัของปี 2564 มอีตัราก าไรขัน้ตน้ทีด่ขี ึน้ 

ก าไรสทุธิ 

 ก าไรสทุธลิดลง 33%  

• มาจากยอดรายไดท้ีป่รบัตวัลดลงจากสถานการณ์โควดิ 

• บรษิทัรบัรูส้ว่นแบ่งผลขาดทนุในบรษิทัรว่มเลก็น้อยจ านวน 0.18 ลา้นบาท  

• บรษิทัยอ่ยทีเ่ปิดขึน้ใหมม่ผีลการด าเนนิงานขาดทนุ 2.37M จนถงึปัจจบุนั 

 2563 2564 

Revenue Growth (9.18%) (20.00%) 

NP Growth (42.83%) (33.47%) 

Gross Margin 12% 11.68% 

Net Profits Margin 6.71% 4.2% 
   

Earning per Share (Annualized) 0.10 0.07 

Return on assets (Annualized) 

Return on equity (Annualized) 

6.04% 

7.42% 

3.63% 

5.02% 

 

นโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน่ 
บรษิทัก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบ เพือ่การด าเนินธุรกจิทีโ่ปรง่ใส 

เป็นธรรม บรษิทัหา้มกรรมการ พนกังาน เจา้หน้าที ่และผูบ้รหิารกระท าการทีเ่กีย่วขอ้งทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ
ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม  โดยรวมถงึการด าเนินการรบัหรอืใหผ้ลประโยชน์ทีเ่กดิ
จากการทจุรติและคอรร์ปัชัน่เพือ่ประโยชน์ต่อองคก์ร ตวัเอง ครอบครวัหรอืคนรูจ้กั 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทมีการปรบัปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชัน่ ให้มีความ
เหมาะสมและไดย้ืน่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัใหม้กีารอนุมตัแิลว้ 

 
เมื่อนายจตุรงค ์และนายวบิูลย ์ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดต่างๆ แลว้ ผูด้ าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อื

หุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ใดๆ เพิม่เตมิ ผูด้ าเนินรายการจงึแจง้ให้
ทีป่ระชมุทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงมต ิ
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มติท่ีประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงมต ิ
 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิใหน้ายวบิลูย ์พจนาลยั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ เป็นผู้รายงานสรปุงบการเงนิ

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   
นายวบิลูย ์พจนาลยั แจง้ทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน 

จ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั”) ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดั ใหม้กีาร
ท างบการเงนิประจ าปี ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ ก่อน
น าเสนอทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตั ิประธานฯ จงึเหน็สมควรเสนอให้ ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบ
การเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั ไดต้รวจสอบแลว้ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  และเป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป 
รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอตามทีป่รากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงนิ” ของรายงานประจ าปี 2564 และ
ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  

รายงานผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิ ดงัปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั เป็นดงันี้ 
 

รายการ ปี 2564 (หน่วย: บาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

รวมสนิทรพัย ์ 832,183,978 623,904,746 

รวมหนี้สนิ 229,894,076 1,099,948 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 602,289,902 622,804,798 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 832,183,978 623,904,746 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินการ 724,435,403 899,980,924 
ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 30,228,018 54,613,657 

ก าไรต่อหุน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.07 0.12  
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ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ สิน้สดุ  ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564  ของบรษิทัฯ  ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จงึเหน็
ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณางบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ ควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของ
บรษิทัฯ  ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั ซึ่งแสดง
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2564 

เมือ่นายวบิลูย ์พจนาลยั ไดร้ายงานงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแลว้ ผูด้ าเนินรายการ ไดเ้ปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระชุมอยู่ในหอ้งประชุม ได้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็
เพิม่เตมิแต่อยา่งใด จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตอินุมตังิบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตังิบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทั ส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

   
 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 38 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 388,310,002 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 388,310,002 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

  
 หมายเหต ุ ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้ 1 ราย คดิเป็นจ านวน 100 หุน้ 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

  2564 
 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเชญิใหน้ายวบิลูย ์พจนาลยั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ เป็นผูน้ าเสนอในวาะระนี้  

 นายวบิลูย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า  เพือ่ปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั 2535 มาตรา 116 เรือ่งการจดัสรรเงนิก าไร และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่ าหนดให ้บรษิทัตอ้งจดัสรร
ก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุ
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สะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีน เวน้แต่บรษิทัจะมี
ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอืน่ก าหนดใหต้อ้งมทีนุส ารองมากกว่านัน้ ทัง้นี้ในชว่งทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิ
ก าไรไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 
 ขณะเดยีวกนั บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ก าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน
อตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิ
สะสมอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัก าหนด ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และค านึงถงึโครงสรา้งและสถานะการเงนิ แผนการลงทุน โดย
บรษิทัฯ ไม่ไดก้ าหนดสดัสว่นคงทีไ่วส้ าหรบัการจ่ายเงนิปันผล   

ทัง้นี้ในปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
จ านวน 54,613,657 บาท คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
การจดัสรรส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 2,800,000 บาท 

นายวบิูลย ์พจนาลยั ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิว่า  ดว้ยบรษิทัมกี าไรสะสมในงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 จ านวน 7,529,709  บาท และเมื่อรวมกบัรายไดเ้งนิปันผลรบัทีป่ระกาศจ่าย
โดยบรษิทัย่อยในวนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2565 จ านวน 20,000,000 บาท บรษิทัจงึมกี าไรสะสมส่วนทีส่ามารถ
จ่ายเงนิปันผลไดจ้ านวน 27,529,709 บาท จงึเหน็ควรอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมและก าไรสทุธใิน
สว่นทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ส าหรบัปี 2564 จ านวน 25,300,000  บาท โดยมกี าหนดจ่าย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จ านวน 460 ล้านหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.055 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.15  ของก าไรสุทธขิอง
บรษิทัฯในงบการเงนิรวม และการจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 
โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัที ่10 มนีาคม 2565  และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลภายในวนัที ่6 พฤษภาคม 2565  

งบเฉพาะกิจการ บาท หมายเหตุ 
ก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 7,529,709  
บวก รายไดเ้งนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ยในเดอืน ก.พ. 2565 20,000,000  
ก าไรสะสมสว่นทีจ่่ายปันผลได ้ 27,529,709  
หกั สว่นทีจ่่ายไปแลว้ในรปูแบบของเงนิปันผลระหว่างกาล -  
เงินปันผลประจ าปี 2564 ก าหนดจ่ายในเดือน พ.ค. 65 25,300,000 

เงินปันผลท่ีขอ
อนุมติัในครัง้น้ี 

จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัเงินปันผล (หุ้น) 460,000,0000 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.055 
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ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล จ านวน 1 ครัง้ จากก าไรสทุธใินสว่นทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคลในอตัรารอ้ยละ 20  จ านวน 41,400,000 บาท โดยไดจ้่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้จ านวน 460 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้
ละ 0.09 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 91.12 ของก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในงบการเงนิรวม 

 เมื่อนายวบิูลย์ พจนาลยั ได้ชี้แจงรายละเอยีดต่างๆ แล้ว ผูด้ าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที่
ประชมุไดส้อบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ใดๆ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตอินุมตัิ
การจดัสรรก าไรตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัิการจดัสรรก าไรตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 38 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 388,310,002 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 388,310,002 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 2564 

ประธานฯ กล่าวเชญินายวิบูลย์ พจนาลยั ประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชมุทราบ 
 นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 
มาตรา 90 วรรคหนึ่งก าหนดว่า “ห้ามมใิห้บรษิัทจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิัท” และวรรคสองก าหนดว่า “ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัมไิด้ก าหนดไว้ 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม” และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 
ซึ่งก าหนดให้ “กรรมการบรษิัทมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพจิารณา ” ซึ่ง
คณะกรรมการไดเ้สนอการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการในรปูแบบโบนสักรรมการทีจ่่ายในปี 2565 ซึง่
เป็นโบนสัจากผลประกอบการปี 2564 โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและความเกีย่วโยงกบั
ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรม
เดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  จงึเสนอให้ 
ก าหนดอตัราเงนิโบนัสเท่ากบัรอ้ยละ 0.5 ของเงนิปันผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้ในปี 2564 แต่ไม่เกนิ 350,000 บาท 
โดยเฉลีย่ใหก้รรมการทุกท่านทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัผลตอบแทนรายเดอืนมจี านวน 3 ท่าน มรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

นายวเิชฐ    ตนัตวิานิช   ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ จ านวน 100,000 บาท 
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นายพศิษิฐ ์  แสง-ชโูต กรรมการอสิระ          จ านวน 50,000 บาท 

 พล.ต.ต.พทิกัษ์  อทุยัธรรม กรรมการอสิระ   จ านวน 50,000 บาท 

อยา่งไรกต็าม กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไมไ่ดร้บัโบนสักรรมการ เนื่องจากไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืน
ในฐานะผูบ้รหิารแลว้ 

เมื่อนายวบิลูย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบโบนัสกรรมการประจ าปี 
2564 แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความ
คดิเห็นเพิม่เติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัส
กรรมการประจ าปี 2564 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 38 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 388,310,002 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 388,310,002 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระใน

ครัง้น้ี กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  
 

ประธานฯ กล่าวเชญิ นางทศัน์ดาว ชมเชย เลขานุการบรษิทั เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 

นางทศัน์ดาว แถลงต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัทีไ่ดก้ าหนด
ว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เขา้ร่วมพจิารณาในวาระที่เกี่ยวกบัการมีส่วนได้เสยีของตน ” ดังนัน้ 
กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ และกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระ
หนึ่ง  คอื พล.ต.ต.พทิกัษ์ อทุยัธรรม และนายกติต ิดุษฎพีฤฒพินัธุ์ ไดข้อออกจากหอ้งประชมุและจะกลบัเขา้มา
ประชมุอกีครัง้ เมือ่การพจิารณาวาระนี้แลว้เสรจ็ 

 

นางทศัน์ดาว ชมเชย ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ หมวดที ่ 4 ขอ้ที ่ 16 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี ในอตัราหนึ่งในสาม และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้
จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนี่งในสาม (1/3) 
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากว่าผูใ้ด
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จะเป็นผูอ้อก สว่นในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อก กรรมการทีอ่อกจาก
ต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ เขา้เป็นกรรมการอกีกไ็ด ้

ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 
ทา่น ซึง่ประกอบดว้ย  

1.) พล.ต.ต.พทิกัษ์  อทุยัธรรม 
2.) นายกติต ิ ดุษฎพีฤฒพินัธุ ์

 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกบัดูแลกจิการที่ดีเกี่ยวกบัการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัได้ใหค้วามส าคญัแก่ผูถ้อืหุน้ในการมสี่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัทิี่
เหมาะสม สอดคล้องตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัท 
พจิารณาและเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัต่อไป โดยไดใ้ห้
สทิธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวแก่ทางบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 24 มกราคม 
2565 ปรากฏว่า ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ  ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง
ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อ
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ พล.ต.ต.พทิกัษ์ อุทยัธรรม และนายกติต ิดุษฎี
พฤฒพินัธุ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิัทต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบตัเิหมาะสม ทัง้นี้กระบวนการคดัเลอืกผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั ได้ผ่านการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการบรษิทัตามนโยบายการสรรหากรรมการแลว้ โดยคณะกรรมการบรษิัทไดร้่วมกนั พจิารณาจาก
คณุสมบตัเิป็นรายบุคคลอยา่งรอบคอบแลว้ กล่าวคอืกรรมการ ทัง้ 2 ทา่นทีเ่หน็สมควรเสนอชือ่เลอืกกลบัเขา้มา 
เป็นบุคคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญตับิรษิทั มหาชนจ ากดั 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ที่
กว้างไกล เป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็
อย่างเป็นอสิระ และปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีก่รรมการไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา  ส าหรบัประวตัขิองบุคคลที่
ไดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัอาย ุ จ านวนหุน้และสดัสว่น
การถอืหุน้ในบรษิทั  คุณวุฒกิารศกึษา ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์การท างาน และประวตักิารเขา้ประชุม
คณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 และบรษิัทฯ ได้ก าหนดนิยาม
กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ไว้เข้มกว่าข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการ
พจิารณา ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่12 

ผูด้ าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระชมุอยูใ่นหอ้งประชมุ ไดส้อบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อยา่งใด จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตแิต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออก
ตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

รายชือ่กรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง* บตัรเสยี 
1.พล.ต.ต.พทิกัษ์ อทุยัธรรม 388,310,002 0  0 
2.นายกติต ิดุษฎพีฤฒพินัธุ ์ 258,535,062 0 129,774,940 0 

 

หมายเหตุ: *กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้คอื พล.ต.ต.พทิกัษ์ อุทยัธรรม และนายกติต ิดุษฎพีฤฒพินัธุ์ ซึง่
เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้งดออกเสยีง ) 

ผูด้ าเนินรายการกล่าวเชญิคอื พล.ต.ต.พทิกัษ์ อุทยัธรรม และนายกติต ิดุษฎพีฤฒพินัธุ์ กลบัเขา้หอ้ง
ประชมุ และด าเนินการประชมุในวาระต่อไป 

 

วาระท่ี 8   พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 
  2565 

ประธานฯ กล่าวเชญินายวิบูลย์ พจนาลยั ประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชมุทราบ  

นายวบิลูย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงนิหรือทรพัย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ซึง่ก าหนดให ้“กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัใน
รปูของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
จะพจิารณา และลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนด
ไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่กไ็ด้”  

คณะกรรมการ ไดเ้สนอการพจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2564 โดยค านึงถงึความ
เหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
โดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  จงึเสนอใหก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ (คา่เบีย้ประชมุ) ประจ าปี 
2565 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
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ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2564 และ 2565 
อตัราเทา่เดมิกบัปี 2564 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนเบี้ยประชมุกรรมการ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 (ปีท่ีผา่นมา) 
1.ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการบรษิทั  
    -  ประธานกรรมการบรษิทั  
    -  กรรมการบรษิทั  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

2. ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
    -  ประธานกรรมการ  
    -  กรรมการ  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

3. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
    -  ประธานกรรมการ  
    -  กรรมการ  

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
17,325 
11,550 

 

คณะกรรมการเหน็ควรอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นคา่เบี้ยประชุมและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ประจ าปี 2565  
ในอตัราเดิมเท่าเดิมกบัปี 2564 ทัง้นี้ บรษิัทได้กลัน่กรองและพจิารณาอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสมและ
พจิารณาจากสภาวะเศรษฐกจิและการลดลงของผลก าไรของบรษิทัแลว้ อย่างไรกต็าม ค่าตอบแทนกรรมการ 
ยงัคงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอตุสาหกรรมเดยีวกนั โดยทีก่รรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารจะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชมุ เนื่องจากไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนในฐานะผูบ้รหิารแลว้  

ในระหว่างน าเสนอข้อมูลวาระนี้  นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ประชุม ได้ข้อแก้ไขข้อมูลใน 
Presentation ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยแกไ้ขค าว่า “ประธานกรรมการ
บรษิทั” เป็นค าว่า “ประธานกรรมการ” และ ค าว่า “กรรมการบรษิทั” เป็น “กรรมการ”  

จากนัน้ ผูด้ าเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้น
แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่างใด จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นค่าเบี้ยประชุม
และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ประจ าปี 2565  

 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 38 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 388,310,002 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 388,310,002 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 9  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2565 

ประธานฯ กล่าวเชญินายวิบูลย์ พจนาลยั ประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชมุทราบ 
 นายวบิูลย ์พจนาลยั ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 35 ทีร่ะบุไวว้่า “ใน
การประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ต้องมกีารพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี” 
นัน้  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกและเสนอการแต่งตัง้  บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2565 เนื่องจาก เอเอสท ีมาสเตอร์ มผีลการปฏบิตังิานดา้น
การตรวจสอบอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล รายละเอยีดดงั ปรากฏอยูใ่น
หมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถ้อืหุน้” ของรายงานประจ าปีทีไ่ด้จดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้ม กบั
หนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2) จงึน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัแิต่งตัง้ 
ผูส้อบบญัช ีตามรายชือ่ดงันี้ 

1.) นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4334 เป็นผูล้งลายมอื
ชื่อในงบการเงนิของ บรษิทัฯ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2564 ซึง่เป็นผู้
ลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ เป็น ปีที ่5 และ/หรอื 
2.) นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7633 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ฯ ประจ าปี 2565 

โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท 
และลงนามรบัรองงบการเงนิดงักล่าว  ในกรณีทีส่อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได้ 
ใหบ้รษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั จดัหาผูส้อบ บญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั แทน
ได ้โดยมขีอ้มลูส านกังานสอบบญัช ีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

นอกจากนี้  บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่ได้ร ับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มี
ความสมัพนัธ์และ/หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัท/ บรษิัทย่อย/ ผู้บรหิาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิผู้
ตรวจสอบบญัชจีากบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2565 
เนื่องจากเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ มมีาตรฐานการตรวจสอบเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ 

ทัง้นี้ มคี่าตอบแทนในการสอบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2565 ดว้ย ค่าตอบแทนในการสอบบญัช ีรวมเป็นจ านวนเงนิ 2,148,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเท่าเดมิเทยีบกบัปี 
2564 อย่างไรกต็าม เนื่องจากปี 2565  บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย ทีต่อ้งไดร้บัการตรวจสอบบญัชเีพิม่ขึน้ 1 บรษิทั 
คอื บรษิัท คอนส์ อนิโน จ ากดั และมบีรษิัทย่อยลดลง 1 บรษิัท คอื บรษิัท ทอี ีแมค จ ากดั ท าให้ยอดรวม
คา่ตอบแทนการสอบบญัชลีดลง  
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ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนัน้ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/
ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าว รวมเป็นจ านวนเงนิ 2,148,000 บาท 

 

บริษทั  บริการ  2565 
(ปีท่ีเสนอ) 

2564 การ
เปล่ียนแปลง 

บมจ. ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้  สอบบญัชปีระจ าปี    370,000    370,000  0% 
  สอบทานงบการเงนิ

ระหว่างกาล 
  264,000    264,000  0% 

บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั สอบบญัชปีระจ าปี    1,000,000    1,000,000  0% 
  สอบทานงบการเงนิ

ระหว่างกาล 
  264,000    264,000  0% 

บรษิทั ทอีจี ีอลมูนิัม่ จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี    150,000    150,000  0% 
บรษิทั ทอี ีแมค จ ากดั  สอบบญัชปีระจ าปี    -   200,000  0% 
บรษิทั คอนส-์อนิโน จ ากดั สอบบญัชปีระจ าปี 100,000 -   

รวม 2,148,000 2,248,000 (4.6%) 
 
** ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นระหว่างการให้บรกิารแก่บรษิัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่า
เดนิทางในประเทศ คา่โทรศพัท ์คา่ไปรษณีย ์คา่อากรแสตมป์ คา่ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึง่คา่ใชจ้่ายดงักล่าว
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่น  ใด
นอกเหนือจากนี้ 
คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

ประจ าปี 2560 คอื นางสาวนงราม  เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4334 และ นางพรทพิย์ เลศิ
ทนงศกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7633  ในนาม บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 
2565  ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นปีที ่5 เนื่องจากเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ มมีาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  สภาวชิาชพีบญัชี และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัฯ จะก ากบัดแูลใหก้าร
จัดท างบการเงินสามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา  โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงิน 
2,148,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเทา่เดมิเทยีบกบัปี 2564 

ผูด้ าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความ
คดิเหน็เพิม่เตมิแต่อย่างใด จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 
2565 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธิ
  ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้ จ านวน 38 ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 388,310,002 หุน้ 
 เหน็ดว้ย 388,310,002 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) 
 
 -ไมม่-ี 
 

ประธานไดก้ล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า เนื่องจากบรษิทัไดด้ าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระต่าง ๆ 
ครบถว้นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็แนะน าบรษิทั เมื่อไม่มผีูถ้ือ
หุน้อืน่ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแต่อยา่งใด ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้ ผูส้อบบญัช ีทีส่ละ
เวลาเขา้รว่มประชมุ และกล่าวปิดประชมุ 

ปิดประชมุ เวลา 15.20 น. 

 
 

 
              ประธานทีป่ระชมุ 

       (นายวเิชฐ  ตนัตวิานิช) 
 
 

        
         เลขานุการทีป่ระชมุ 
       (นางทศัน์ดาว  ชมเชย) 
 
 

 


