
 
                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้  

ประจ าปี 2564 
 
 

วันที ่27 เมษายน 2564 
 
 

ของบริษัท ถริไทย จ ากัด (มหาชน) 
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วนัที่  25  มีนาคม  2564 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งที่สง่มาดว้ย :  
1. เอกสารแนบ 1 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
2. เอกสารแนบ 2 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
3. เอกสารแนบ 3 รายงานประจ าปี 2563 รูปแบบ QR Code 
4. เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ และรายนามและประวตัิของ

กรรมการที่เสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 
5. เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
6. เอกสารแนบ 6 รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอียดค่าสอบบญัชี 
7. เอกสารแนบ 7 ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. เอกสารแนบ 8 ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
9. เอกสารแนบ 9 แนวปฏิบตัิและมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา2019  

(COVID-19) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิัทฯ 
10. เอกสารแนบ 10 แผนที่ตัง้ของสถานที่ประชมุ 
11. เอกสารแนบ 11 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และรายนามของกรรมการอิสระส าหรบัมอบอ านาจ  และ

เง่ือนไขหลกัเกณฑ ์ และวิธีปฎบิตัิในการเขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และ การออก
เสียงลงคะแนน ในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ในวันที่   27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่  516/2 หมู่ที่  2 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี)  ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ   เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  
 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (เอกสารแนบ 1) 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ทางบรษิัทฯ จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 
2563 โดยมีส  าเนารายงานการประชมุ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือ
เชิญประชมุครัง้นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563  เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2563 

 

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 (เอกสารแนบ 2) 
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วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 รายละเอียด ตาม
เอกสารแนบ 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ให้ที่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  (เอกสารแนบ 3) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  งบการเงินส าหรบัปี 2563  ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัท และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตแลว้  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิงบการเงิน ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2563  ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัท และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 49 บรษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี สว่นหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถา้มี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

อนึ่ง ทางบรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ หลงัหกั 
ภาษี  เงินไดแ้ละหกัส ารองตามกฎหมายทัง้นีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  

ส าหรบัผลการด าเนินงาน งวดวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมกี าไร
สทุธิ เท่ากบั 8.52 ลา้นบาท 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการประชมุคณะกรรมการ
บรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้สมควรอนมุติั จ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน งวดวนัที่ 1 มกราคม 2563  ถึงวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท บาท (สองสตางค)์ รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทัง้สิน้ 
6,160,165.44 บาท ตามตารางดงัต่อไปนี ้
 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2563 

1. (ขาดทนุ) ก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลและ
หลกัหกัส ารองตามกฎหมาย 

2. ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีน ามาจา่ยปันผล 
3. จ านวนหุน้ท่ีจ่ายปันผล 
4. อตัราการจ่ายเงินปันผล 
5. รวมปันผลจ่ายทัง้สิน้  
6. สดัส่วนการจา่ยเงินปันผล ต่อก าไรสทุธิ  

69,376,632.91 บาท 
 

- 
308,008,272   หุน้ 

0.12 บาทต่อหุน้ 
36,960,992.64 บาท 

รอ้ยละ 53.28 

8,521,062.89 บาท 
 
 

- 
308,008,272 หุน้ 
0.02 บาทต่อหุน้ 

6,160,165.44 บาท 
รอ้ยละ 72.29 
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วาระที ่6     พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (เอกสารแนบ 4) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 20 ซึ่งก าหนดว่า ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทฯนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ
นัน้ อาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ซึ่งมีรายนามกรรมการที่ตอ้งพน้ต าแหน่งในปีนี ้ไดแ้ก ่ 

1.  นายอรรณพ  เตกะจรนิทร ์ กรรมการอิสระ 
  2.  นายสมัพนัธ ์  วงษป์าน  กรรมการ 
  3.  นายอมัพรทตั  พลูเจรญิ  กรรมการ 
  4.  นายไต ้  จงอี ้  กรรมการ 
ทั้งนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหนา้ นับตัง้แต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน บคุคลที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ของ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยคณะกรรมการสรรหาเสนอใหด้ ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง โดยจะ
น าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ 

 

วาระที ่7     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 (เอกสารแนบ 5) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จึงจ าเป็นตอ้ง
พจิารณา ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุครัง้นี ้
การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบรษิัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ  การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยในครัง้นี ้
คณะกรรมการบรษิัท ฯ ไดก้ลั่นกรองและพจิารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมทัง้
พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบรษิัทแลว้ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้อนมุติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยตามอตัราที่เสนอ 
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วาระที ่8     พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 (เอกสารแนบ 6) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ซึ่งก าหนดใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯทกุปี โดยผ่านการพิจารณา
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6  ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ    เหน็สมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้ 

1) นายชยัยทุธ              องัศวิุทยา         ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 3885    หรือ 
2) นางณฐัสรคัร ์          สโรชนนัทจ์ีน      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4563    หรือ 
3) นางสาวดรณี           สมก าเนิด          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5007     หรือ 
4) นางสาวจารุณี          น่วมแม่             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5596   

ผูส้อบบญัชีจากส านกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทน
ของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไมเ่กิน  2,810,000 บาท 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจและรองรบัการขยายขอบข่ายการ
ด าเนินธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอขอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์อง
บรษิัท โดยเพิ่มวตัถปุระสงคใ์หม่อีกจ านวน 7 ขอ้ คือ ขอ้ที่ (28) ถึง ขอ้ที่  (34) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(28)  ประกอบกิจการน าเขา้ สง่ออก จดัหา จดัจ าหน่าย ใหเ้ช่าซือ้ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรกัษา 
เครื่องจ่ายก าลงัไฟฟ้าส ารอง เครื่องควบคมุแรงเคลื่อนไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภณัฑแ์ละอปุกรณท์ี่ใชใ้น
การควบคมุการท างานทกุประเภท อปุกรณป์อ้งกนัในระบบ อปุกรณแ์ละเครื่องใชอ้ิเล็กทรอนกิส ์เครื่อง
คอมพิวเตอร ์และเครื่องมือวดัทกุประเภท รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณข์องสินคา้ดงักลา่ว 

(29)  ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดหา จัดจ าหน่าย ใหเ้ช่าซือ้ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรกัษา 
อปุกรณป์้องกันในระบบไฟฟ้าที่แรงดนัต่างๆ ทกุชนิด ทกุประเภท เช่น รีโคลสเซอร ์ออยสเ์ซอรก์ิตเบรก
เกอร ์ ดรอพเอาท ์ ฟิวส์  สวิตชเ์กียร ์ กับดักฟ้าผ่า  ดิสคอนเนคติง้สวิตซ ์ แอรเ์บรคสวิตซ ์3 ขา  ตู้
คอนโทรล  ตู ้ แผงสวิตซ ์ คอนเนคเตอร ์ ฮารด์แวร ์ สวิตชต์ดัตอนแบบต่าง ๆ  คาปาซิเตอร ์และอื่น ๆ 
รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณป์ระกอบของสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

(30)  ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดหา จัดจ าหน่าย ใหเ้ช่าซือ้ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรกัษา 
ระบบพลงังานทดแทน ที่ผลิตไฟฟ้าไดทุ้กประเภท เช่น เซลลแ์สงอาทิตย ์พรอ้มอุปกรณค์วบคมุ และ
อปุกรณป์อ้งกนัของระบบดงักลา่วขา้งตน้ 
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(31)  ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดหา จัดจ าหน่าย ใหเ้ช่าซือ้ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรกัษา 
อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) และ/หรือ แบตเตอรี่ (Battery) แบตเตอรี่
แพ็ค (Battery Pack) พรอ้มอปุกรณค์วบคมุ และอปุกรณป์อ้งกนัของระบบดงักลา่วขา้งตน้ 

(32)  ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดหา จัดจ าหน่าย ใหเ้ช่าซือ้ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรกัษา 
อุปกรณ์ส  าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าพลงังานผสม หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV) ยานยนต์
ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก หรือปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) 
และยานยนตไ์ฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle, BEV) พรอ้มอุปกรณ์ควบคุม และ
อปุกรณป์อ้งกนัของระบบดงักลา่วขา้งตน้ 

(33)  ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก จัดหา จัดจ าหน่าย ใหเ้ช่าซือ้ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรกัษา 
อุปกรณ์ Charging Station หรือ สถานีชารจ์รถไฟฟ้า ท าหน้าที่ เป็นตัวชารจ์พลังงานไฟฟ้าให้กับ
แบตเตอรี่รถยนตท์ี่ใช้พลงังานไฟฟ้า พรอ้มอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ป้องกันของระบบดังกล่าว
ขา้งตน้ 

(34)  ประกอบกิจการประมูลงาน (Engineering, Procurement, and Construction, EPC)  และร่วม
เป็นคู่สัญญาทั้งกับภาครัฐและเอกชน  เก่ียวกับระบบไฟฟ้าและพลังงานทุกชนิด  ระบบไฟฟ้าทุก
แรงดัน  ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ระบบไฟฟ้าก าลัง  ระบบพลงังานทดแทน  รวมทั้งระบบอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  เครื่องใชไ้ฟฟ้า  อุปกรณป์้องกันในระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ทัง้หมดดงักล่าว
ขา้งตน้  และอะไหลทุ่กประเภท  ตลอดจนอุปกรณต์่าง ๆ และอะไหลใ่นโรงผลิตไฟฟ้าทกุประเภท  เพื่อ
การจ าหน่ายและจดัหา 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ของบรษิัท โดยเพิ่มวตัถปุระสงคอ์ีกจ านวน 7 ขอ้ คือ ขอ้ที่ (28) ถึง ขอ้ที่  (34) 
 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท จากเดิม
จ านวน 27 ขอ้ เป็นจ านวน 34 ขอ้  บรษิัทจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. 
โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี ้

 “ ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 34 ขอ้ รายละเอียดตาม แบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

นอกจากนีใ้หบ้คุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการ ในการจดทะเบียนแกไ้ข
เพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติม
ถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณห์

สนธิ ขอ้ 3. ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทตามที่น  าเสนอ 

และเห็นสมควรเสนอใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการ ในการจดทะเบียน

แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแกไ้ขและ

เพิม่เติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 

วาระที ่11    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ถิรไทย  จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าเอกสาร
แบบฟอรม์การลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย หากผูถื้อหุน้ท่านใด
ประสงคท์ี่จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชุม และออกเสียงแทนในการประชมุครัง้นี ้ หรือหากท่านประสงคจ์ะมอบ
ฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฏ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. ที่แนบมาใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได ้ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยเอกสารแนบ 11 
หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ไดจ้าก www.tirathai.co.th ในกรณีที่มอบฉนัทะให ้กรรมการ
อิสระ กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจรงิพรอ้มเอกสารประกอบมาทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่ของบรษิัทฯ 
โดยจ่าหนา้ซองถึง ส  านกังานเลขานุการบริษัท ภายในวนัที่  26 เมษายน 2564 เพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ย
ความสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้  ใครข่อใหท้่านผูถื้อหุน้และ/หรือท่านผูร้บัมอบฉนัทะโปรดน าหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมา
พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ  
11 มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมผู้
ถือหุน้ (Record Date) ประจ าปี 2564  ในวนัที่  12  มีนาคม  2564  

 
  

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเสรมิสกลุ  คลา้ยแกว้) 
                         ประธานกรรมการ 

http://www.tirathai.co.th/


  8 

เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 
บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันท่ี  28 เมษายน  2563  เวลา 10.00 น. 
ณ บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 516/2 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี)   

ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ    
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสัมพนัธ์  วงษป์าน  รองประธานกรรมการ 
2. นายอุปกรม  ทวีโภค  กรรมการ 
3. นายอวยชยั ศิริวจนา  กรรมการ 
4. นายอมัพรทตั  พูลเจริญ  กรรมการ 

5. นางสุนนัท ์ สันติโชตินนัท ์ กรรมการ/กรรมการสรรหา 

6. นายจารุวิทย ์ สวนมาลี  กรรมการ 
7. นายอรรณพ เตกะจรินทร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

8. นายสิงหะ นิกรพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

9. นายไต ้  จงอ้ี  กรรมการ 

10. นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้  กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา 
 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
1.  นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

 

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 11 คน เขา้ร่วมประชุม 10 คน คดิเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ร้อยละ 91 
 

ผู้สอบบัญชี จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

 1.  นางณัฐสรัคร์ สโรชนนัทจี์น   
 

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกลัไลน์ จ ากัด 

 1.  นายพลกฤษณ์   กฤษณสุวรรณ 
 

พิธีกร กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ และดว้ยความ
ห่วงใยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั บริษทัฯจึงไดมี้มาตรการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 จึงขออภยัในความไม่
สะดวกมา ณ โอกาสน้ี และไดก้ล่าวแนะน านายสัมพนัธ์  วงษป์าน รองประธานกรรมการท าหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ 
นายอุปกรม  ทวีโภค กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ รวมทั้ง คณะกรรมการ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และท่ีปรึกษาทาง
กฏหมายของบริษทัฯ  ท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

ประธานกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  
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ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ในขอ้ 38. “ในการประชุม
ผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด (เท่ากบั  102,629,390 หุน้) หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น  มา
ประชุมไมน่อ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม” 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ จากผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมทั้งส้ิน 69 ราย (ผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 20 ราย จ านวนหุ้น 108,492,701 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 41 

ราย จ านวนหุ้น 38,485,742 หุ้น)    รวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน  146,978,443   หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 48 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด  ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ 

ก่อนท่ีจะเขา้สู่วาระท่ีจะเร่ิมมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานท่ีประชุมไดม้อบหมายให้ นายอุปกรม  ทวีโภค ใน
ฐานะเลขานุการบริษทัฯ แจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

-     ขอความ ร่วมมือ เก่ี ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ  โดยขอให้ ผู ้ ถื อ หุ้ นกากบาทใน ช่องเห็นด้วย 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้นในบัตรลงคะแนนท่ีบริษทัจัดให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม 

-     ในบตัรลงคะแนน ขอให้กากบาทในช่องมาดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ และเซ็นตช่ื์อทุกแผน่ 
-      ส าหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้นบัหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียงเสมอ 

-     ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงก่อน ขอให้ยกมือเพื่อแสดงตวัให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน หลงัจากนั้นจะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย
เพื่อตรวจนบัคะแนนและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  

-     ส าหรับผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่ส่งบตัรลงคะแนน ในวาระท่ีลงคะแนนเสียง บริษทัจะ
ถือว่าท่านเห็นดว้ยในวาระนั้น 

-     ในกรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความประสงคไ์วใ้นหนังสือมอบฉันทะแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ทางบริษทัไม่แจกบตัรลงคะแนนให้ผูรั้บมอบฉันทะในวาระนั้น เน่ืองจากบริษทัไดบ้นัทึก
คะแนนในวาระดงักล่าวไวแ้ลว้ 

-     ส าหรับการนับผลการลงคะแนนในวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี  แบ่งเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 

1.    วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไดแ้ก่ วาระท่ี  2,4,5,6,8 

2.    วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  2  ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม ไดแ้ก่ วาระท่ี 7 

 

 ทั้งน้ีบริษทัฯได้ขอเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นการล่วงหน้า ซ่ึงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของทางตลาด
หลกัทรัพยแ์ละ เวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอ 

 และแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  นายเสริมศกัด์ิ   อุทยัฉัตร เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ  918/2535  นักกฎหมาย
อิสระ จะมาท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนของบริษทัในวนัน้ี 

เม่ือผูถื้อหุน้รับทราบและเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนเสียงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ประธานฯไดด้ าเนินการประชุมตาม
วาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี  1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 ไม่มี 

 

วาระท่ี  2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2562 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2562  ซ่ึงทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2562 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562” ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือเสนอแกไ้ข
รายงานการประชุมเป็นอยา่งอืน่ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็น
ดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 147,506,603 เสียง 

เห็นดว้ย                     147,506,603   เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย             - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง) - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย    - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน  

 

วาระท่ี  3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2562 

 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 โดยนายสัมพนัธ์  วงษป์าน 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ พร้อมแสดง Presentation ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 2 “รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี2562” และ รายงานประจ าปี (หน้า 74-80) การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่าย
จัดการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ดงัน้ี 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น  
เม่ือไม่มีการซกัถาม ประธานฯ เสนอใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี  2562 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2562 

 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัได้
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พิจารณาเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3  “รายงาน
ประจ าปี 2562 รูปแบบ QR Code”  ซ่ึงบริษทัไดส่้งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบั

คะแนนเป็นดงัน้ี 

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน   147,508,702  เสียง 

เห็นดว้ย             147,508,702 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      100     
ไม่เห็นดว้ย              - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        -  
งดออกเสียง  (ไม่ค านวณเป็นฐานเสียง)         - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 
  

มต ิ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 5 อนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั ขอ้ 49 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อน่ึง ทางบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหกัส ารองตามกฎหมายทั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เงิน
ส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนทั้งส้ิน 35,920,286.50 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
ซ่ึงถือว่าครบทั้งจ านวนตามกฎหมายแลว้ 

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวนัท่ี 21 
กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติั การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 
และการจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงาน งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2562  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 ปี 2562 

1. (ขาดทุน) ก าไรสุทธิ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ
หลกัหกัส ารองตามกฎหมาย 

2. ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีน ามาจ่ายปันผล 

3. จ านวนหุน้ท่ีจ่ายปันผล 

4. อตัราการจ่ายเงินปันผล 

5. รวมปันผลจ่ายทั้งส้ิน  
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อก าไรสุทธิ  

(35,192,448.73) บาท 
 

- 

308,008,272  หุน้ 

งดจ่ายเงินปันผล 
- 
- 

69,376,632.91 บาท 
 

- 

308,008,272   หุ้น 

0.12  บาทต่อหุ้น 
36,960,992.64 บาท 

ร้อยละ 53.28 

 

 จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นพจิารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562  
ในวาระท่ี 5”  ซ่ึงบริษทัไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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 เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนน
เป็นดงัน้ี   

 ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน   147,508,702   เสียง 

เห็นดว้ย             147,508,702 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      100 

ไม่เห็นดว้ย              - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 

งดออกเสียง (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง)  - เสียง   คดิเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 
 

 มต ิ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติ อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล ในอตัรา
หุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36,960,992.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.28 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลและหกัส ารองตามกฎหมายแลว้ ส าหรับผลการด าเนินงาน งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ เท่ากบั 69,376,632.91 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  ใน
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม  2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 20 ซ่ึงก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทัฯนั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ซ่ึงมีรายนามกรรมการท่ีตอ้งพน้ต าแหน่งในปีน้ี ไดแ้ก่ 

1.  นายจารุวิทย ์ สวนมาลี   กรรมการ 

2.  นางสุนนัท ์ สันติโชตินนัท ์ กรรมการ 

3.  นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้  กรรมการอิสระ 
 

โดย กรรมการทั้ง  3  ท่าน แสดงความจ านงออกจากห้องประชุมชัว่คราว  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า  นับตั้งแต่วนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการ 

ประธาน แจง้ว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคร้ังท่ี 2/2563 และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
ท่ี 2/2563 คณะกรรมการสรรหาเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง รายละเอียดท่ีปรากฏใน
หนงัสือเชิญประชุม หนา้ 23-28 เอกสารแนบ 4 โดยขอเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพจิารณาอนุมติัในการประชุมคร้ังน้ี ตามขอ้บงัคบั
บริษทัฯประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น
แต่อยา่งใด ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
 

1.  นายจารุวิทย ์ สวนมาลี ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน  147,508,702  เสียง 
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เห็นดว้ย      147,508,702 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100 

  ไม่เห็นดว้ย    - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

  งดออกเสียง (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง)  - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

  บตัรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

2.  นางสุนนัท ์ สันติโชตินนัท ์ ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 147,508,702  เสียง 

เห็นดว้ย      147,508,702   เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 

  ไม่เห็นดว้ย    - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

  งดออกเสียง (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง)  - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

  บตัรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

3.  นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้ ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 147,508,702  เสียง 

เห็นดว้ย      147,508,702   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100 

  ไม่เห็นดว้ย    - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

  งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง)    - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

  บตัรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จะประกอบดว้ย 

1. นายสัมพนัธ ์ วงษป์าน  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายอุปกรม ทวโีภค  กรรมการ 

3. นายจารุวิทย ์ สวนมาลี  กรรมการ 

4. นายอวยชยั ศิริวจนา  กรรมการ 

5. นายอมัพรทตั พูลเจริญ  กรรมการ 

6. นางสุนนัท ์ สันติโชตินนัท ์ กรรมการ 

7. นายไต ้ จงอ้ี  กรรมการ 

8. นายอรรณพ เตกะจรินทร์ กรรมการอิสระ 

9. นายสิงหะ   นิกรพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ 

10. นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล กรรมการอิสระ 

11. นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้  กรรมการอิสระ 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ ให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั จึงจ าเป็นตอ้งพจิารณา ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 “ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
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และกรรมการตรวจสอบ” ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงบริษทัไดส่้งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 
 ประธานขอใหคุ้ณอุปกรม ทวีโภค เป็นผูช้ี้แจง้ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดย การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยในคร้ังน้ี คณะกรรมการษริษทั ฯ ไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึง
ความเหมาะสมต่างๆ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ 
และการเติบโตทางผลก าไรของบริษทัฯ แลว้ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ตามท่ีเสนอซ่ึงเป็นอตัราเดิม  ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการ     25,000 บาท/เดือน    กรรมการ   10,000  บาท/เดือน  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/เดือน 

2. ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานกรรมการ    30,000 บาท/คร้ัง    กรรมการ   15,000  บาท/คร้ัง  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คร้ัง  กรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท/คร้ัง 

3. โบนสักรรมการ 

- โบนสัรวมค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม  วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม  
 เม่ือไม่มีการซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 147,508,702  เสียง 

เห็นดว้ย     147,508,702   เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 

  ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสีย    - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  มต ิ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2563  วงเงินไม่เกิน  5,500,000 บาท 
ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

 ประธาน ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯทุกปี โดยผา่นการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณาอนุมติัการแต่งตั้ง   

     1) นายชยัยทุธ  องัศุวิทยา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885  หรือ 

     2) นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563  หรือ 

     3) นางสาวดรณี  สมก าเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007  หรือ 

     4) นางสาวจารุณี  น่วมแม่  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596   
ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีแห่งส านกังาน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับระยะเวลาบญัชีปี 2563โดยผา่น
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับ
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รอบปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,810,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 หนา้ 30 ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงบริษทัไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 147,508,702  เสียง 

เห็นดว้ย      147,508,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 

  ไม่เห็นดว้ย    - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

  งดออกเสียง (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง)  - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

  บตัรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัส าหรับระยะเวลาบญัชีปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับรอบปี 2563 เป็น
จ านวนเงิน ไม่เกิน  2,810,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

เม่ือครบวาระท่ีเสนอในท่ีประชุมแล้ว  ประธานฯ  ได้เพ่ิมเติมข้อมูลการด าเนินงานในปัจจุบัน และตอบข้อ
ซกัถามผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติม โดยสรุปดงัน้ี  

 

นายสากล  สุขวาณิชวิชยั  ผูถื้อหุ้นรับมอบอ านาจ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สอบถามดงัน้ี 

1. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบหมอ้แปลงไปประเทศสิงคโปร์ หรือไม่  
2. บริษทัฯ มีแผนรับมือกบั สถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงจะรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ ในปีน้ีหรือไม่ 

คุณสัมพนัธ์ วงษป์าน ตอบค าถามดงัน้ี 

1. การส่งมอบหมอ้แปลงไปประเทศสิงคโปร์สืบเน่ืองจากปีก่อน ด าเนินการไปแลว้โดยประมาณ 80-90%  ซ่ึงมีการ
ปรับตวัในการส่ังมอบ เช่น ไม่สามารถส่งเจา้หนา้ท่ีไปได ้ ปรับเป็นวิธีการต่างๆ การส่ือสารเพื่อให้สามารถส่งมอบ
งานได ้โดยมีผลกระทบไม่มากนกั 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในภาพรวมขอเรียนว่าอุตสาหกรรมหมอ้แปลงของบริษทัฯ ปีน้ี ถือว่า โชคดี 
เน่ืองดว้ยมีค่าส่ังซ้ือจากปีก่อนมากพอ ในปีน้ีสามารถไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตตลอดทั้งปี และการผลิตจ าเป็นตอ้งผลิตท่ี
โรงงาน โดยไดมี้นโยบาย เพื่อลดความแออดัในการท างาน  เช่นแบ่งการท างานเป็น 2 กะ ในหน่วยงานสนบัสุน และ
การท างานท่ีบา้นในหน่วยงานหลกัผา่นโปรแกรม โดยบริษทัฯ ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ดว้ยดีมาโดยตลอด และอยู่
ระหว่างการประเมินสถานการณ์  

 

นายสมชาย  ปัดภยั  ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  สอบถามดงัน้ี 

1. ขอสอบถาม เร่ือง งานท่ี หงสา สปป.ลาว ท่ีปิดโครงการ และรับรู้การตั้งส ารองเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ จะมีการกลบั
รายการหรือไม่ ทั้งน้ีจะมีค่าใชจ้่ายอะไรเพ่ิมอีกหรือไม่ เช่น การเลิกจา้งพนกังาน จากการวิเคราะห์ผลประกอบการ
ของบริษทัฯ ท่ีผา่นมา  โดยหวงัว่าจะไม่มีเร่ืองท่ีส่งผลติดลบมากกว่าการบริษทัฯ ตั้งค่าไว ้

ประธานมอบหมาย ใหคุ้ณอุปกรม  ทวีโภค ตอบค าถามท่านผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
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1. เร่ืองสินทรัพย ์ไดบ้นัทึกตามระบบบญัชีปกติ การประเมินการดอ้ยค่า และตั้งส ารองไวก่้อน และหากมีผลจริงอยา่งไร 
ก็จะมีการกลบัรายบญัชีในบทสรุป ทั้งน้ีอยูร่ะหว่างด าเนินการ โดยรายการดงักล่าวเพื่อให้มีการรับรู้ตามหลกับญัชี 

และเพื่อไม่ใหเ้กิดความคาดเคล่ือนมากนกั และรายการชดเชยค่าใชจ้่ายพนกังาน บริษทัฯ ก็ไดรั้บการชดเชยมาในช่วง
ตน้ปีแลว้ ทั้งน้ี มีพนกังานบางส่วนท่ีบริษทัฯ ยงัคงจา้งไวด้ าเนินงานต่อ ซ่ึงยงัคงมีค่าใชจ้่าย และในส่วนของ
สินทรัพยอ์ยูร่ะหว่างด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด ผลกระทบไม่น่าสูงมากตามท่ีผูถื้อหุ้นกงัวล ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี ไดมี้การ
เพ่ิมเติมขอ้มูลเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี บริษทัฯ ไดป้ระเมินการดอ้ยค่าไวต้ามโครงการ เม่ือส้ินเดือนธนัวาคม 2562 

และหากเกิดขึ้นจริง ทางบญัชีจะบนัทึกบญัชีตามขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

นายสมชาย  ปัดภยั  ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  สอบถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1. ขอใหผู้บ้ริหารช่วยช้ีแจงแนะน าขอ้มูลของ บริษทั แอล.ดี.เอส.เมทลั เวิร์ค จ ากดั (“LDS”)  เน่ืองดว้ยมีขอ้ห่วงใยท่ี
ขาดทนุติดต่อกนัหลายปี และมีการยา้ยสถานท่ีจาก บางปู ไป บางปลา 

2. การท าก าไรของบริษทัฯ โดยการวิเคราะห์ การตั้งเป้าหมาย จากงาน Opportunity Day ท่ีผา่นมา ของประมาณการตั้ง
ก าไรขั้นตน้ ปัจจยัท่ีท าใหบ้ริษทัสามารถท าก าไรไดใ้นปี 2563 คอื 1. LDS ไม่ขาดทุน  2. ไม่มีผลกระทบจาก 
สถานการณ์ COVID-19  3. มีงานเขา้มาเพ่ิมเติม  ความเขา้ใจดงักล่าวถูกตอ้งหรือไม่ 

3. ผูบ้ริหารมีการคาดการณ์สถานการณ์ COVID-19  เก่ียวกบัการปิดพ้ืนท่ี ท่ีส่งผลกระทบต่อการน าเขา้-ส่งออกของสินคา้
และวตัถุดิบ ทางบริษทัฯ มีการคาดการรองรับอยา่งไร 

4. งานท่ีไดรั้บจาก บมจ. ไทยออยล ์จะมีผลกระทบต่อการส่งมอบไดท้นัตามก าหนด ในสถานการณ์ COVID-19 หรือไม่ 

5. พนัธมิตร 2 ราย จากจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนของพนัธมิตรจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอยา่งไรบา้ง 
 

คุณสัมพนัธ์ วงษป์าน ตอบค าถามดงัน้ี 

1. ส าหรับบริษทั แอล.ดี.เอส.เมทลั เวิร์ค จ ากดั (“LDS”)  นั้นอยูร่ะหว่างการปรับปรุง ซ่ึงการยา้ยสถานท่ีเน่ืองดว้ย เรามี
การเปิดด าเนินการ 2 ท่ี จึงยา้ยไปรวมกนั โดยเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นปีน้ีเพื่อเป็นหน่วยงานสนบัสนุน บมจ. ถิรไทย และ
สามารถด าเนินการอยูไ่ดโ้ดยไม่ขาดทุน โดยขอให้ผลประกอบการขา้งหนา้พิสูจน์ ทั้งน้ีขอเรียนให้ผูถื้อหุน้ทราบว่า
ผูบ้ริหารไม่ไดน่ิ้งนอนใจ อยูใ่นระหว่างการแกไ้ขดา้นต่างๆ 

2. การมีงานท าในปีน้ี จากมูลค่างานท่ีมีอยู ่ และสถานการณ์โดยรวม ยงัคงตอ้งมีเร่ืองท่ีแกไ้ข โดยทางบริษทัฯ คาดหวงั
ว่าอยา่งนอ้ยผลการด าเนินการท่ีเป็นบวก แต่โดยสถานการณ์ คาดหวงัให้เป็นบวกมากไดย้าก ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ
ด าเนินการให้ดีท่ีสุด 

3. การคาดการณ์ล่วงหนา้ของสถานการณ์ COVID-19 เป็นเร่ืองท่ีไม่มีใครทราบได ้ แตท่างบริษทัฯจะท าให้ดีท่ีสุด ดว้ย
ความระมดัระวงั ในส่วนของการน าเขา้ตามท่ีบริษทัไดมี้การประเมินความเส่ียงซ่ึงพบปัญหาไม่มาก แตใ่นส่วนของ
การส่งมอบ มีเร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ข โดยไดมี้การปรับวิธีการท างานร่วมกบัลูกคา้ ใชก้ารส่ือสารผา่นระบบ เพื่อการตรวจ
รับ และลูกคา้มีการปรับตวัยอมรับไดม้ากขึ้น ซ่ึงเป็นอีกขอ้ท่ีบริษทัตอ้งบริหารงานในส่วนน้ี ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัใน
การด าเนินงานขา้งหนา้ต่อไป  

4. ในส่วนของงานบมจ. ไทยออยล ์คาดวา่จะสามารถส่งไดใ้นไตรมาส 3-4 ปีน้ี ซ่ึง สถานการณ์ COVID-19 อาจไม่ส่งผล
กระทบ 

5. เร่ืองของแบตเตอร่ี พนัธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อาจมีการ
เล่ือนออกไป แต่ยงัคงเป็นพนัธมิตรกนั และในส่วนของพนัธมิตรจากสาธารณรัฐเกาหลี อยูร่ะหว่างการท าการตลาด 
อาจเห็นภาพในช่วงคร่ึงปีหลงั เป็นเร่ืองของสวิตช์เกียร์ ทั้งน้ีจากสภาพของตลาดมีการเล่ือนออกไป อาจตอ้งใชเ้วลา 
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เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ ไดข้อบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาเขา้
ร่วมประชุมและใหค้วามเห็นต่าง ๆ ในวนัน้ี และขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 

  
 

 

    ลงช่ือ.................................................................. ประธานท่ีประชุม  
                         ( นายสัมพนัธ์  วงษป์าน ) 
 
                                                       
    ลงช่ือ.................................................................. ผูบ้นัทึกการประชุม 
                    ( นางสาวอาทิตยา   สังขแ์กว้ ) 
 

การรับรองว่าถกูต้อง 
 
 
 

........................................................กรรมการ             ........................................................กรรมการ  

        ( นายสัมพนัธ์  วงษป์าน )                 ( นายอุปกรม  ทวีโภค ) 
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 เอกสารแนบ 2 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  

 
การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

กลุ่มธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประกอบดว้ย 
 

1. กลุ่มหมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer Group) 

• ธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ปี 2563 ที่ผ่านมา ภาวะอตุสาหกรรมหมอ้แปลงไฟฟ้าไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เป็นผลใหก้ระบวนการจดัซือ้ภาครฐัมีความลา่ชา้ สืบเนื่องจากการท างานตามมาตรการรกัษาระยะห่าง 
(Social Distancing) และการท างานท่ีบา้น (Work Form Home)  รวมทัง้ภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มกีาร
ชะลอโครงการ  ท าใหก้ารขยายตวัของการใชไ้ฟฟ้าชะลอตวัลง เป็นผลใหค้ าสั่งซือ้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ลดลงจาก 
2,248 ลา้นบาท ในปี 2562 มาอยู่ที่ 1,429 ลา้นบาท ในปี 2563 

แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ถึงแมจ้ะมีปัญหาการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 บรษิัทฯ มกีารบรหิารจดัการ 
อย่างเหมาะสมท าใหส่้งมอบสินคา้ไดต้ามก าหนด ท าให ้ บรษิัทฯ สามารถผลิตและส่งมอบหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตัง้ไว ้ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 1,800 ลา้นบาท ในปี 2562 มาเป็น 1,978 ลา้นบาท ในปี 2563 หรือ เพิ่มขึน้ 10% จากปี 
2562 แต่อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจาก 25% ในปี 2562 มาอยู่ที่ 17% ในปี 2563 การลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้ เนื่องจาก 
บรษิัทฯ ส่งมอบสินคา้ที่มคี่าเฉล่ียอตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากว่าปี 2562 นอกเหนือจากนี ้ บรษิัทมีมลูคา่งานคงเหลือส าหรบัหมอ้
แปลงไฟฟ้า ณ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 945 ลา้นบาท ซึง่จะสง่มอบทัง้หมดในปี 2564   

 

• งานซ่อมและบริการของหม้อแปลงไฟฟ้า  

หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑค์งทนที่มีอายกุารใชง้าน ประมาณ 25 ปี และไม่ตอ้งการดแูลบ ารุงรกัษามากนกั  

ดงันัน้ ปรมิาณงานและอตัราก าไรชัน้ตน้ของ งานซ่อม และ งานบรกิาร ของแต่ละปี ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นของผูใ้ชง้าน และ

ความเสียหายของผลิตภณัฑ ์ 

แต่อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ เล็งเหน็ความส าคญัทางดา้นงานบรกิาร ซึ่ง บรษิัทฯ เป็นผูผ้ลิตและเชี่ยวชาญในทกุๆ 

ดา้นของธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า ดงันัน้ ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้ศนูยธ์รุกจิบรกิารดา้นหมอ้แปลงไฟฟ้า เพื่อใหก้ารบรกิาร

ครบวงจรดา้นธรุกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า ทัง้การบรกิาร การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ดา้นหมอ้แปลงไฟฟ้า รวมถงึการให้

ค าแนะน าดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสงู เพื่อน าเสนอประโยชนส์งูสดุที่ลกูคา้จะไดร้บั และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

ในการดแูลฐานลกูคา้เกา่ และ สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บ้ลกูคา้ใหม ่โดยจะผลกัดนัและขยายฐานรายไดใ้นส่วนนีใ้หเ้ติบโตขึน้ 

เพื่อเป็นช่องทางในการเพิม่รายไดข้องกลุ่มธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  

ในปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากงานซ่อมและบรกิาร 55 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบั ปี 2562 อยูท่ี่ 56 ลา้นบาท 

โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2562 อยู่ที่ 68% เปรียบเทียบกบั ปี 2563 อยู่ที่ 55%  
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2. กลุ่มธุรกิจทีไ่ม่ใชห่ม้อแปลงไฟฟ้า (Non-Transformer Group) บริหารงานโดยบริษัทในกลุม่ถิรไทย   
ประกอบดว้ย 

• ธุรกิจประกอบและจ าหน่ายรถกระเช้า (Aerial Crane Device and Digger Derrick Unit) ส าหรับซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้า บริหารงานโดย TRT E&Sw 

ในเดือน พฤษภาคม 2562 TRT E&S ชนะการประมลู รถขดุเจาะ จ านวน 41 คนั มลูค่างาน 320 ลา้นบาท ซึ่งมี
ก าหนดส่งมอบงานทัง้หมดในปี 2563 ท าให ้ในปี 2563 TRT E&S มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 415 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายได้
จากการขายรถกระเชา้ คดิเป็น 85% รายไดจ้ากงานบรกิาร 14% และรายไดอ้ื่น 1% ของรายไดร้วม และมีก าไรสทุธิ ในปี 
2563 จ านวน 16 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีก าไรสทุธิ 10 ลา้นบาท  และ ณ. สิน้ธนัวาคม  2563 ประมาณการ
มลูค่างานท่ีรอประมลู อยู่ที่ 255 ลา้นบาท  ซึ่ง TRT E&S มีสว่นแบ่งการตลาดอยู่ 15% -20%   

 

• งานเชือ่มประกอบเหลก็แปรรูปทั่วไป (Steel fabrication) งานโครงการ Engineering Procurement  and 
Construction (EPC) และงานโครงการ Construction บริหารงานโดย LDS  

ในปี 2559 ทาง LDS มกีารปรบัองคก์รเพื่อเตรียมขยายธุรกิจ ในดา้น EPC  งานโครงการ Construction ที่มี
โครงสรา้งเหล็กมากกว่า 50% รวมถงึ การพฒันาฝีมือแรงงาน โดยเขา้รบัการรบัรอง ASME ในปี 2559 ซึง่ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานในไตรมาส 2 ปี 2560 เพื่อเตรียมตวัรองรบังานเหล็กที่ตอ้งการเชื่อมที่มีคณุภาพสงู ตวัอย่างเช่น Pressured 
Vessel ที่นอกเหนือจากงาน Steel Fabrication ทั่วไป ที่ LDS มคีวามช านาญและผลิตงานท่ีมคีณุภาพอยู่แลว้  จงึท าให้
ค่าใชจ้า่ยในส่วนนีส้งูขึน้ ในขณะที่ในปี 2559 งานในส่วนของ EPC ส่วนต่อขยายสายพานล าเลียงขีเ้ถา้ และ ยิปซั่ม และ 
โครงการส่วนต่อขยายสายพานล าเลียง ขนถ่ายดิน (Waste Line 2) ซึง่ไดเ้ซ็นสญัญากบัทาง โรงไฟฟ้า หงสา ที่ สปป.ลาว 
ดว้ยมลูค่าของทัง้ 2 โครงการรวมทัง้สิน้ 201 ลา้นบาท ในเดือน พฤศจิกายน 2559 มีก าหนดสง่มอบงาน ในปี 2560 จงึท า
ให ้ในปี 2559 และ 2560 การรบัรูร้ายไดข้อง LDS ยงัเติบโตไมท่นักบัค่าใชจ้า่ยในส่วนท่ีขยายงานเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2558 ท า
ให ้ ในปี 2559 ผลขาดทนุสทุธิ 34 ลา้นบาท และ ในปี 2560 จ านวน 47 ลา้นบาท  ส าหรบั ปี 2561 เนื่องจากรายไดย้งั
เติบโตไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่าย มผีลใหข้าดทนุสทุธิ 74 ลา้นบาท ประกอบดว้ย การปรบัปรุงผลประโยชนท์างภาษีที่ยงัไม่ได้
ใชข้องปีก่อนๆ ที่เคยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างภาษี จ านวน  21 ลา้นบาท และขาดทนุสทุธิ 54 ลา้นบาท   

ในปี 2562 LDS ไดม้ีการปรบัปรุงองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยลดค่าใชจ้่ายขายและบรหิารลงประมาณ 
24% จากปี 2561 แต่ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจปี 2562 ส าหรบังาน Steel Fabrication ยงัคงชะลอตวั และการปรบัเปล่ียน
นโยบายของลกูคา้ที่ สปป ลาว ในส่วนของงาน EPC จากรบัเหมาทัง้โครงการ เป็นการจา้งผูร้บัเหมารายย่อยหลายๆ ราย
แทน ท าใหร้ายไดใ้นส่วนนีห้ายไปในปี 2562 เป็นผลใหก้ารรบัรูร้ายในปี 2562 โดยรวมลดลง 48% จากที่ประมาณการไว ้
ท าใหร้ายไดเ้ติบโตไม่เพียงพอกบัค่าใชจ้า่ย ท าใหข้าดทนุ 83 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย การปรบัปรุงผลประโยชนท์างภาษี
ที่ยงัไม่ไดใ้ชข้องปีก่อน ๆ ท่ีเคยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างภาษี จ านวน  15  ลา้นบาท และขาดทนุสทุธิ 68 ลา้นบาท   

ในปี 2563 LDS มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 256 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 36 ลา้นบาท จากปี 2562 คิดเป็น 16% ของรายไดร้วม 
บรษิัทฯ ยงัคงปรบัปรุงองคอ์ย่างต่อเนื่อง และ บรหิารตน้ทนุ ใหม้ปีระสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึง ลดค่าใชจ้า่ยขายและบรหิาร
ลงมาอีก 20% จากปี 2562 ท าให ้LDS มีขาดทนุสทุธิในปี 2563 อยู่ที่ 12 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2562 ขาดทนุสทุธิ 
อยู่ที่ 83 ลา้นบาท แต่อยา่งไรกต็าม ทาง LDS มมีลูค่างานคงเหลือ ณ สิน้ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 15 ลา้นบาท ที่มีก าหนดส่ง
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มอบทัง้หมดในปี 2564  ในขณะที่มีงานท่ีอยู่ระหวา่งการติดตาม ณ สิน้ธันวาคม 2563  ทัง้สิน้ 163 ลา้นบาท ซึ่งคาดวา่มี
โอกาสจะเป็นยอดรบัค าสั่งซือ้ไดป้ระมาณ 20% - 25%  
 

• งานเดินเคร่ืองและดูแลรักษาระบบสายพานล าเลียง (Operation and Maintenance) ที ่  โรงไฟฟ้าหงสา 
สปป. ลาว  บริหารงานโดย JV L.D.S-N.D.P. (JV)  

ในปี 2561 ทาง JV ไดต้่ออายสุญัญาจา้งเหมางานเดินเครื่องและบ ารุงรกัษาอปุกรณร์ะบบสายพานล าเลียงถา่น
หินส าหรบัโครงการเดินเครื่องและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นลิกไนตห์งสา สปป.ลาว ฉบบัลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2561  ดว้ยมลูค่างาน 24 ลา้นบาทต่อปี (เฉล่ียเดือน 1.98 ลา้นบาท) มีระยะเวลา 2 ปี (สิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2562) ท าใหใ้นปี 2561-2562  JV มีประมาณรายได ้และรายไดอ้ืน่ (Relocation/Shift) ทัง้สิน้ 300 -330 ลา้นบาท ต่อปี   

ในปี 2561 JV อยู่ในชว่งการพิจารณาการทบทวนการต่ออายสุญัญา Operation and Maintenance of Waste 
Line 2 (O&M WL2) และ สญัญางาน Operation and Maintenance of Ash and Gypsum Conveyor Belt System 
(O&M Ash)  โดยในเดือน มกราคม 2562 ทาง โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) ไดเ้ปิดประมลูส าหรบังาน O&M ทัง้ 2 งาน ซึง่ผล
ประมลูประกาศในวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 ซึง่ JV ไม่ชนะการประมลู  

ในปี 2562 JV รบัรูร้ายไดร้วมจ านวน 365 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกบั 360 ลา้นบาทในปี 2561  และมีก าไรสทุธิปี 
2562 จ านวน 1.5 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2561 จ านวน 18 ลา้นบาท ก าไรสทุธิที่ลดลงในปี 2562 เนื่องจากขาดทนุ
จากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์จ านวน 24 ลา้นบาท เป็นผลจากการประมาณการขายสินทรพัยท์ี่คาดว่าจะขายไม่ไดจ้ากการ
ปิดโครงการ 

ในปี 2563 JV มีรายไดจ้ากงานสญัญาจา้งเหมางานเดินเครื่องและบ ารุงรกัษา อปุกรณร์ะบบสายพานล าเลียง
ถ่าน ส าหรบัโครงการเดินเครื่องและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นลิกไนตห์งสา สปป.ลาว กบั EGAT ลงวนัท่ี 15 
มิถนุายน 2561 ระยะเวลาสญัญา 2 ปี ซึ่งจะสิน้สดุสญัญาในวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 รวม รายไดอ้ื่น มีจ านวนทัง้สิน้ 19 
ลา้นบาท เนื่องจากหลงัไตรมาส 2 ปี 2563 ทาง JV อยู่ระหว่างการปิดโครงการซึ่งยงัตอ้งมคี่าใชจ้า่ยในการปิดโครงการ เป็น
ผลใหค้่าใชจ้า่ยขายและบิรหาร ในปี 2563 อยู่ที่ 24 ลา้นบาท รวมถึง การดอ้ยคา่สินทรพัยท์ี่คาดวา่จะขายไม่ได ้จ านวน 22 
ลา้นบาท เป็นผลให ้ JV มีผลขาดทนุสทุธิ 37 ลา้นบาท  JV อยู่ระหว่างการปิดโครงการท่ี สปป.ลาว ซึ่งคาดว่าจะปิด
โครงการไดภ้ายปี 2564 

 

• สรุป 
ในปี 2563 ถงึแมว้่าจะมีสถานะการ COVID 19 บรษิัทฯ และ บรษิทัย่อย มีการบรหิารจดัการอย่างเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัสถานะการณ ์สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามก าหนด ท าให ้ภาพรวมของผลประกอบการของ กลุ่มธุรกจิถิรไทย 
ยงัคงด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม  เป็นผลให ้บรษิัทฯ และ บรษิัทย่อย มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 2,566 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 4% โดย ในปี 2563 มีอตัราก าไรขัน้ตน้ ต่อรายไดข้ายและบรกิาร  18% เปรียบเทยีกบั 28% ในปี 2562 การลดลงของ
อตัราก าไรขัน้ตน้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธรุกจิหมอ้แปลงไฟฟา้ แตใ่นภาพรวมก าไรขัน้ตน้ของทัง้กลุ่มยงัอยู่ในเปา้หมาย เป็น
ผลให ้ณ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มกี าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 12 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัช่วง
เดียวกนัปีก่อน ณ 31 ธันวาคม 2562 ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 75 ลา้นบาท  และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มงีานคงเหลือทัง้สิน้ 997 ลา้นบาท ซึง่จะส่งมอบทัง้หมดในปี 2564 และมีมลูค่างานท่ีก าลงัเสนอ
ราคาและประมาณการของมลูคา่โครงการของทางภาคราชการท่ีทางบรษิัท จะเขา้ประมลู ณ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 
10,166 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่าจะไดค้  าสั่งซือ้ประมาณ 20% - 25%  

 



  21 

 
3. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

i. ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2563 

      (ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2563 % 
เปลีย่นแปลง 

% 
เปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 2,464  2,566  102 4% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,416 100% 2,539 100% 123 5% 

ก าไรขัน้ตน้ 668 28% 460 18% (208) 31% 

EBITDA 281 12% 180 7% (101) 36% 

EBIT 196 8% 88 3% (107) 55% 

ก าไร สุทธสิ่วนทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 75 3% 12 0% (63) 84% 

 
ในปี 2563 บรษิัทฯ และ บรษิัทย่อย มีก าไรสทุธิที่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ เท่ากบั 12 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2562 มี

ก าไรสทุธิ ส่วนของที่เป็นผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ จ านวน 75 ลา้นบาท โดยมีปัจจยัหลกั ดงัต่อไปนี ้ 
1. ก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2563 อยู่ที่ 18% เปรียบเทียบกบัปี 2562 อยู่ที่ 28% การลดลง

ของก าไรขัน้ตน้ เนื่องจาก การลดลงของก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มหมอ้แปลงไฟฟ้า ซึง่ลดลงจาก 25% ในปี 2562 มา
อยู่ที่ 17% ในปี 2563 สาเหตหุลกัจาก มีการส่งมอบสินคา้ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง     

2. ค่าใชจ้า่ยในการขายในปี 2563 เป็นไปตามประมาณการของบรษิทัฯ จ านวน 117 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 5% ต่อ
รายไดร้วม เปรียบเทยีบกบัปี 2562 จ านวน 96 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 4% ต่อรายไดร้วม การเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
ยอดขายที่เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณ 

3. ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารในปี 2563 เป็นไปตามประมาณการของบรษิัทฯ จ านวน 265 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 10% 
ต่อรายไดร้วม เปรียบเทยีบกบัปี 2562 จ านวน 373 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 15% ต่อรายไดร้วม การลดลงเนื่องจาก 
ในปี 2562 มกีารประเมินในส่วนของผลประโยชนพ์นกังานจาก 300 วนั เป็น 400 วนั ตามกฎหมาย  

4. ตน้ทนุทางการเงินปี 2563 อยู่ที่ 66 ลา้นบาท คิดเป็น 3% ต่อรายไดร้วม เปรียบเทยีบกบัปี 2562 อยู่ที่ 63 ลา้น
บาท คิดเป็น 3% ต่อรายไดร้วม การเพิม่ขึน้เป็นไปตามสดัส่วนของรายไดร้วมที่เพิม่ขึน้ 

 
ii.   โครงสร้างรายได้   

 

โครงสรา้งรายได ้(ลา้นบาท) 2561 % 2562 % 2563 %

กลุ่ม Transformer
1 รายไดจ้ากการขาย  หมอ้แปลงไฟฟ้า ในประเทศ

หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั 940 36% 866           35% 1,138        44%
หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 410 16% 690           28% 625           24%

รวม 1,350        51% 1,556        63% 1,763        69%
2 รายไดจ้ากการขายหมอ้แปลงไฟฟ้าตา่งประเทศ

หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั 366 14% 150           6% 18              1%
หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 215 8% 94              4% 197           8%

รวม 581           22% 244           10% 215           8%
3 รายไดจ้ากบรกิารหมอ้แปลงไฟฟ้า 44              2% 56              2% 55              2%

รวมรายได ้กลุ่ม Transformer 1,975        75% 1,856        75% 2,033        79%
กลุ่ม Non-Transformer

4 รายไดจ้ากงาน Steel Fabrication/EPC 221           8% 98              4% 89              3%
5 รายไดก้ารประกอบและจ าหน่ายรถกระเชา้/งานบรกิาร 61              2% 97              4% 403           16%
6 รายไดจ้ากงาน Operation and Maintenance (O&M) 358           14% 365           15% 12              0%
7 รายไดอ้ืน่ๆ 21              1% 48              2% 27              1%

รวมรายได ้กลุ่ม Non-Transformer 661           25% 608           25% 533           21%
รายไดร้วมทัง้หมด 2,636        100% 2,464        100% 2,566        100%  

 *รายไดอ้ื่นๆ ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน บตัรภาษี และ รายไดอ้ื่นๆ 



  22 

  
 ในปี 2563 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย  มีรายไดร้วมจ านวน  2,566 ลา้นบาท แบ่งเป็น 1) รายไดข้องกลุ่มธุรกจิหมอ้
แปลงไฟฟ้า จ านวน 2,033 ลา้นบาท คิดเป็น 79% และ 2) รายไดข้องกลุ่มธุรกิจที่ไมใ่ช่หมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวน 533 ลา้น
บาท คดิเป็น 21% แสดงรายละเอียด ดงันี ้
1) ธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟา้ ประกอบดว้ย แหล่งรายได ้2 ประเภท ดงันี ้ 

1.1) รายไดจ้ากการขาย หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั และ หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย ในปี 2563 มีจ านวน 1,978 
ลา้นบาท แบ่งเป็นภาครฐั และ ภาคเอกชนในประเทศคิดเป็น 69% และตลาดตา่งประเทศ คิดเป็น 8%  
เปรียบเทียบกบัปี 2562 มยีอดขายอยู่ที่ 1,800 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาครฐั และ เอกชน 63%  ตา่งประเทศ คิด
เป็น 10%  

1.2) ธุรกิจการใหบ้รกิาร : รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารในปี 2563 ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า 
งานบรกิารแกไ้ขซ่อมแซมหมอ้แปลงไฟฟา้ งานบรกิารทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารบ ารุงรกัษาหมอ้
แปลงไฟฟ้า และ งานบรกิารอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัหมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน  55  ลา้นบาท ซึง่รบัรูร้ายไดโ้ดย TRT 

2) รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจที่ไมใ่ช่หมอ้แปลงไฟฟ้า ในปี 2563 จ านวน 533 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
2.1) รายไดจ้ากงาน  Fabricate Steel/EPC จ านวน 91 ลา้นบาท 
2.2) รายไดจ้ากงานประกอบและจ าหน่ายรถกระเชา้และงานบรกิาร จ านวน 403 ลา้นบาท   
2.3) รายไดจ้าก JV ของงาน O&M WL2 และ O&M Ash จ านวน 12 ลา้นบาท และ 
2.4) รายไดอ้ื่นๆ จ านวน 27 ลา้นบาท  

 
ฐานะทางการเงนิ 
งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยยอ่ ณ.31 ธ.ค.62 ณ.31 ธ.ค.63 เปลีย่นแปลง%เปลยีนแปลง

สนิทรัพยห์มุนเวยีน 2,218                 66% 2,206            66% (12) -1%

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,160                 34% 1,133            34% (27) -2%

สนิทรพัยร์วม 3,378                 100% 3,338            100% (39) -1%

หนี้สนิหมุนเวยีน 1,782                 53% 1,656            50% (127) -7%

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 508                    15% 623               19% 114          22%

หนีส้นิรวม 2,291                 68% 2,278            68% (12) -1%

สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่ 1,107                 33% 1,083            32% (24) -2%  
 
สินทรัพยร์วม : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 3,338 ลา้นบาท ลดลง 39 ลา้นบาท จากสิน้ปี 
2562 คิดเป็น -1% ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

1)    สินทรพัยห์มนุเวียน ลดลง จ านวน 12 ลา้นบาท หรือคิดเป็น -1% จากปี 2562 ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

• ลกูหนีก้ารคา้สทุธิ เพิ่มขึน้ จ านวน 462 ลา้นบาท ลกูหนีส่้วนใหญ่ชัน้ดี ซึง่เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ครบก าหนดช าระ คดิ

เป็นรอ้ย 96% ของยอดลกูหนีส้ทุธิ 

• ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2563 อยู่ที่ 107 วนั เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบปี 2562 อยู่ที่ 96 วนั เนื่องจากระยะเวลา

การเก็บหนี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขตามสญัญาในการเก็บเงินของแต่ละงวดโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั  

• บรษิัทฯ มีนโยบายตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามจ านวนหนีท้ี่คาดว่าจะเรยีกเก็บไม่ได ้ ภายใตก้ารตรวจสอบทกุ

ไตรมาสโดยผูบ้รหิาร ซึง่ ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย ไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือสงสยัหนีจ้ะสญูเพิ่มจาก

ปี 2562 อยู่ที่ 17 ลา้นบาท  

• ลกูหนีอ้ื่น ลดลง 5 ลา้นบาท  
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• สินคา้คงหลือ ลดลง จ านวน 220 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทฯ ไดม้ีการส่งมอบหมอ้แปลงและงานโครงสรา้งเหล็ก

รวมจ านวน 812 ลา้นบาทในเดอืน ธันวาคม 2563 นอกจากนี ้ ผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง

ส าหรบัสินคา้ที่ตน้ทนุสงูกว่ามลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัและส าหรบัสินคา้ที่เส่ือมคณุภาพและคา้งนาน ตามมาตรฐาน

บญัชี ฉบบัท่ี 2 เรื่องสินคา้คงเหลือ ซึ่งในปี 2563 มีค่าเผ่ือสินคา้เพิม่ขึน้จ านวน 17 ลา้นบาท ท าให ้ ณ. 31 

ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือคา่เผ่ือมลูค่าสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ จาก 23 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 40 ลา้นบาท 

ในปี 2563    

• สินทรพัยห์มนุเวียนอื่นลดลง จ านวน 4 ลา้นบาท  

 

2) สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน ณ สิน้ปี 2563 ลดลง 27 ลา้นบาท หรือ -2% ปัจจยัหลกัมาจาก การลดลงของ ภาษีเงิน
ไดห้กั ณ ที่จ่ายที่สามารถขอคืนได ้ลดลงสทุธิ 19 ลา้นบาท และเงนิจ่ายลว่งหนา้ค่าซือ้สินทรพัยล์ดลงสทุธิ 15 ลา้นบาท 
 
หนีส้นิรวม : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ และ บรษิัทยอ่ย มีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 2,278 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 12 
ลา้นบาท หรือคิดเป็น -1% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของหนีสิ้นหมนุเวียน 127 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่มาจาก การลดลงของ
เจา้หนีก้ารคา้ ลดลงสทุธิ 149 ลา้นบาทและเป็นการเพิม่ขึน้ของหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 114 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 22%   โดย
ปัจจยัหลกัมาจาก การปรบัโครงสรา้งภาระหนีต้ัง้แต่ มถินุายน 2562 ซึง่มีการเบิกเงินกูจ้  านวน 200 ลา้นบาท ในเดือน
มิถนุายน 2563 เพื่อช าระหุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี ส่งผลให ้เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี เพิ่มขึน้จ านวน 28 ลา้นบาท และ เงินกูย้มืระยะยาว-สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เพิ่มขึน้สทุธิ
จ านวน 109 ลา้นบาท 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ถือหุน้บริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็น
ผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ ทัง้สิน้ 1,083 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 24 ลา้นบาท หรือ คดิเป็น -2%  สาเหตหุลกัจาก บรษิัทฯ 
และ บรษิัทย่อย มีการแบ่งปันก าไรเบ็ดเสรจ็รวม ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ส าหรบัปี 2563 จ านวน 13 ลา้นบาท และ 
การจา่ยเงินปันผลส าหรบัปี 2562 จ านวน 37 ลา้นบาท   
 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน  
• ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทฯและบรษิทัย่อย มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ที่เป็นผูถื้อ

หุน้บรษิัทใหญ่ เทา่กบั 2.10 เทา่ สงูกวา่ ปี 2562 เล็กนอ้ย ส าหรบัอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ สิน้ปี 2563 อยู่ที่ 1.32 เทา่ แสดงถึงความบรหิารจดัการหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ ใหม้ีสดัส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต ่า
กว่า 1.5 เท่า ตามที่ก าหนดไวใ้นเงื่อนไขของหุน้กูข้องบริษัทท่ีมีภาระในปี 2563  

• บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 อยูใ่นระดบั 1.33 เทา่ เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี
ก่อน อยู่ที่ 1.24 เท่า ปัจจยัหลกัมาจาก เจา้หนีก้ารคา้, หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี และ ภาษี
เงินไดน้ิติบคุคลคา้งจา่ย ณ สิน้ธนัวาคม 2563 ลดลงรวม 366 ลา้นบาท  

• ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ ในปี 2563 อยู่ที่ 1.34 เท่า ซึ่งต ่ากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 3.13 
เท่า และ อตัราส่วนความสามารถช าระหนี ้(DSCR) อยู่ที่ 0.99 เท่า ซึ่งสงูกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบั ปี 2562 อยู่ที่ 
0.85 เทา่ เนื่องจาก ยอดหนีท้ี่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี ในปี 2563 ลดลงสทุธิ 152 ลา้นบาทจากปี 2562   
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 โดยสรุป บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีนโยบายจะควบคมุ อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่
เกิน 1.5 เท่า และ จะบรหิารจดัการ EBITDA ใหม้ีสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัภาระเงินตน้และดอกเบีย้  นอกเหนือจากนีบ้รษิัทม ี
นโยบายที่จะส ารองวงเงินกูร้ะยะสัน้จากทางสถาบนัการเงิน โดยมีเงื่อนไขที่สามารถเรียกเงินกูร้ะยะสัน้โดยใชเ้วลาไม่เกิน 
3-5 วนั และสามารถช าระเงินคนืก่อนครบก าหนดช าระโดยไม่มเีบีย้ปรบั โดยมีการทบทวนวงเงินทกุปี ซึ่ง ณ สิน้ธันวาคม 
2563 ทางบรษิัทฯและบรษิัทย่อย มีวงเงินประเภทนีอ้ยู่ประมาณ 350 ลา้นบาท เพื่อเป็นการส ารองสภาพคล่องของบรษิัทฯ
และบรษิัทย่อย ภายใตบ้รหิารจดัการอยา่งเครง่ครดัจะรกัษาโครงสรา้งเงินทนุอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม  

 

iii. สภาพคลอ่ง 
สภาพคลอ่ง (ลา้นบาท) 2563

กระแสเงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมการด าเนนิงาน (84)

กระแสเงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมการลงทุน (15)

กระแสเงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมการจัดหาเงนิ (141)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้  (ลดลง) (239)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ตน้งวด 583             

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราตา่งประเทส (1)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ปลายงวด 344              
 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มเีงินสดคงเหลือปลายงวด 2563 จ านวน 344 ลา้นบาท ต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัเงินสดตน้
งวด 2563 จ านวน 583 ลา้นบาท เนื่องจาก กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  ติดลบสทุธิจ านวน 84 ลา้นบาท  กระแส
เงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ ตดิลบสทุธิจ านวน 15 ลา้นบาท และ กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจดัหาเงิน ติดลบสทุธิ
จ านวน 141 ลา้นบาท รวมจ านวน 239 ลา้นบาท โดยยงัคงมีเงนิสดและส่ิงเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2563 จ านวน 344 
ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6     :  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 
 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ไดด้ าเนินการสรรหา
กรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 
กมุภาพนัธ ์2564  พิจารณาแลว้ เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ในปี 2564 มรีายนามดงัต่อไปนี ้
1.  นายอรรณพ  เตกะจรนิทร ์ กรรมการอิสระ 

 2.  นายสมัพนัธ ์  วงษป์าน  กรรมการ 
 3.  นายอมัพรทตั  พลูเจรญิ  กรรมการ 
 4.  นายไต ้  จงอี ้  กรรมการ 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง  หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ของ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั และ 
มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณใ์นธรุกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ สามารถที่จะช่วยพฒันา
บรษิัทฯได ้ ทัง้นีไ้ดข้อเชิญผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัทฯ ตามเกณฑท์ี่ก าหนดเป็นการลว่งหนา้ ซึ่งประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องทางตลาดหลกัทรพัย ์ และ เว็บไซต์
ของบรษิัท ตัง้แต่ 27 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ จงึเหน็สมควร
ใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯอีกวาระหนึ่ง พรอ้มแนบประวตัิกรรมการที่ออกตามวาระ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้เลือกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หนึง่ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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    เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6   : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
 

 

ชื่อ - นายอรรณพ   เตกะจรนิทร ์
ประเภทของกรรมการ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    -      71  ปี 
สัญชาติ   -      ไทย 
การศึกษา   -      ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(โยธา) 
            จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -       Management Development Program (MDP-9) 
-      Directors Accreditation Program (DAP) 2019 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   -      4  ปี  5 เดือน 
 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2554 ที่ปรกึษา บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

 
ต าแหน่งงานในปัจจุบันกิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน    -ไมมี่การด ารงต าแหน่ง 
กิจการอ่ืนในต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระ         - 4  ปี  5 เดือน 

เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่จะเสนอในคร้ังนี ้  - 7 ปี 
 
การถือหุ้นของบริษัทฯ    -       239,700 หุน้  คิดเป็น 0.08% ของหุน้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด   
 

มลีักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ ดังนี้ 
 -     การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิัทย่อย     -      ไม่เป็น 

        -     การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บรษิทัย่อย หรือ  
              นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  -      ไม่มี 
 
 



  27 

(1) เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงานพนกังาน     
 ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า     -      ไม่เป็น 

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ       -      ไม่เป็น 
(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส  าคญั    -      ไม่มี 
ทัง้นีค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อให ้เป็นกรรมการอิสระดงักลา่วจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2563 -      มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  5 ครัง้ เขา้ประชมุ  5 ครัง้ 
   -      มีการประชมุคณะกรรมตรวจสอบ  4 ครัง้ เขา้ประชมุ  4 ครัง้ 
 
ผลงานปี 2563     -    ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการบรหิารและการจดัการธุรกิจ 
 

 
 

นิยามกรรมการอสิระ 
 

 กรรมการอิสระ ของบรษิัทฯ มีคณุสมบตัิ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ 
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีสว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษัิทฯและบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง 
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบรษิัทฯ บรษิัทที่

เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทัง้ในดา้นการเงินและ

การบรหิารงานของบรษิัทฯ บรษิทัในเครือ หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สียในลกัษณะตามหวัขอ้ 4.มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี

ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ  
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
7. เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทั ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 
8. สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิัท โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท
ฯ รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 
 

        นอกจากนี ้บรษิัทฯไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิในดา้นอื่นๆประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ ์ความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ และจรยิธรรม เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิทัฯ  
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เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6   : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (ต่อ) 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
 

ชื่อ - นายสมัพนัธ ์ วงษ์ปาน 
ประเภทของกรรมการ - กรรมการ 
อายุ    -      68  ปี 
สัญชาติ   -      ไทย 
การศึกษา   -      ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า)  
           จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -      Role of the Compensation Committee (RCC), 2011 
     -      The Role of Chairman (RCM), 2005 
     -      Directors Accreditation Program (DAP), 2004 
     -      Directors Certification Program (DCP), 2004 
     -      Finance for Non-Finance Director (FN), 2004   
         

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  -      15  ปี  9 เดือน 
 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการบรหิาร บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานปัจจุบันในกิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน    -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
กิจการอ่ืนในต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)  -   3 แห่ง    
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 

การถือหุ้นของบริษัทฯ                  -       40,109,972  หุน้  คิดเป็น 13.02 % ของหุน้ที่มีสทิธิออกเสียง ทัง้หมด   
 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม  ในปี 2563   -      มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
   

ผลงานปี 2563    -      ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการบรหิารและการจดัการธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6   : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (ต่อ) 
 
ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
 
ช่ือ - นายอมัพรทตั  พลูเจรญิ 
ประเภทของกรรมการ - กรรมการบรษิัท 
อายุ    -      69  ปี 
สัญชาต ิ   -      ไทย 
การศกึษา   -      ปรญิญาโท สาขาบรหิาธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
    -      ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -      Directors Accreditation Program (DAP) 2004 
     -      Directors Certification Program (DCP), 2004 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -      15 ปี 9 เดือน 
 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2564 - ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (ผลิตและโลจิสติกส)์ บรษิัท ถริไทย จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2551 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน จดัหา และขนสง่ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2564 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายผลิต) บรษิัท ถริไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
กิจการอ่ืนในต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  -   3  แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 
การถือหุ้นของบริษัทฯ  -       2,253,900 หุน้  คิดเป็น 0.73 % ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด  
 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2563 -      มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
 
ผลงานปี 2563 :  -      ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการบรหิารและการจดัการธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6   : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (ต่อ) 
 

ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
ช่ือ - นายไต ้ จงอี ้
ประเภทของกรรมการ - กรรมการบรษิัท 
อายุ    -      60  ปี 
สัญชาต ิ   -      มาเลเซีย 
การศกึษา -      ปรญิญาโท สาขาการจดัการ  

สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศนิทร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ (IOD) -      Directors Accreditation Program (DAP), 2006 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -      15 ปี  9  เดือน 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

-  2563 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการ บรษิัท สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 
-  2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท เจนกอ้งไกล จ ากดั 
-  2561 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
-  2563(มี.ค.-ก.ย.) กรรมการ บรษิัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)  
-  2563(มี.ค.-ก.ค.) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
-  2561-2563 กรรมการ ควอลิตี ้เรนท ์อะ คาร ์จ ากดั 
-  2560-2563 กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บรษิัท พารากอน จ ากดั 
-  2560-2563 กรรมการ บรษิัท คาเธ่ยล์ีสแพลน จ ากดั (มหาชน) 
-  2560 - 2563 กรรมการ บรษิัท ไอรา่ แอดไวเซอรี่ จ  ากดั 
-  2555 - 2562 กรรมการสรรหา บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
-  2559 - 2562 กรรมการ บรษิัท กรีน รีซอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 
-  2559 - 2560 CEO บรษิัท กรีน รีซอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   -   2  แห่ง 
- รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการ บรษิัท สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนในต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  -   1  แห่ง 

- กรรมการอิสระ บรษิัท เจนกอ้งไกล จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไมมี่การด ารงต าแหน่ง 
การถือหุ้นของบริษัทฯ - 33,000 หุน้ คิดเป็น 0.01% ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด   

- 23,834,870 หุน้ คิดเป็น 7.74% โดยนิติบคุคลต่างประเทศในฐานะ Custodian  
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2563 -      มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 

ผลงานปี 2563  : -      ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการบรหิารและการจดัการธุรกิจ
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เอกสารแนบ 5 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่7     : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 
ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ  
 

  
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายละเอียด 

 ปี 2563  ปี 2564 ( ปีทีเ่สนอ )  
 

จ านวน   ค่าตอบแทน   ค่าเบีย้ประชุม  
 

จ านวน   คา่ตอบแทน   ค่าเบีย้ประชุม  
 (ทา่น)   (บาท/เดือน)   (บาท/คร้ัง)   (ทา่น)   (บาท/เดือน)   (บาท/คร้ัง)  

1 คณะกรรมการบริษัท             

  ประธานคณะกรรมการ 1 
                     

25,000  
                   

30,000  
               

1  
                    

25,000  
                     

30,000  

  กรรมการ 10 
                     

10,000  
                   

15,000  
             

10  
                    

10,000  
                     

15,000  
2 คณะกรรมการตรวจสอบ             

  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 

                     
10,000  

                   
30,000  

               
1  

                    
10,000  

                     
30,000  

  กรรมการตรวจสอบ 2 
                       

5,000  
                   

15,000  
               

2  
                      

5,000  
                     

15,000  
3 โบนัสกรรมการ โบนสัรวมค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุ  โบนสัรวมค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุ  
    วงเงิน ไม่เกิน 5,500,000 บาท ตอ่ปี วงเงิน ไม่เกิน 5,500,000 บาท ตอ่ปี 
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เอกสารแนบ 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่ 8 :  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ประจ าปี 2564 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 ไดพ้ิจารณาใหน้ าเร่ืองพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2564  ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  ทางคณะกรรมการ 
มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

1.  ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งส านกังาน  เอ.เอ็ม.ที.  แอสโซซิเอส ซึ่งเป็นบรษิัทที่มีคณุสมบตัิตามที ่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และมีผลการปฎิบตัิงานเป็นท่ีนา่พอใจเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ตาม
รายนามดงัต่อไปนีใ้หเ้ป็นผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ และ ท าการลงนามในรายงานสอบบญัช ี

รายนามผูส้อบบญัชี        เลขที่ใบอนญุาต          ปีที่ตรวจสอบ    
1)  นายชยัยทุธ      องัศวุิทยา  3885  (2560-2562)  
2)  นางณฐัสรคัร ์      สโรชนนัทจ์ีน  4563  (2548-2550, 2554-2557,2563) 

              3)  นางสาวดรณี    สมก าเนิด  5007      - 
              4)  นางสาวจารุณี    น่วมแม่   5596     - 
 

 2.  ก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรบั บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
       2.1   ค่าสอบบญัชี 
หน่วย : บาท 2563 2564 (ปีทีเ่สนอ) เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
บริษัท ถิรไทยจ ากัด (มหาชน) 1,980,000 1,980,000  
บริษัท ไทยฟิน จ ากัด 130,000   130,000    
บริษัท ถิรไทย อี แอนด ์เอส จ ากัด 150,000   200,000   50,000 
บรษัิท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิรค์ จ ากัด 400,000   350,000   (50,000) 
กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส.-เอ็น.ดี.พ ี 150,000 80,000 (70,000) 

รวมค่าสอบบัญชีท้ังสิน้ 2,810,000   2,740,000   (70,000) 
 

2.2   ค่าบรกิารอื่น    –  ไม่มี 
 
ทัง้นีส้  านกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอส และผูส้อบบญัชีที่แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯนัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์

หรือส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งในลกัษณะทีจ่ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ
หนา้ที่อย่างเป็นอิสระ 
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เอกสารแนบ 7 
ข้อบังคับทีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือ  ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย
ซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแตว่นั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัท
ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวน
ผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้น ขอ้บงัคบั ขอ้ 38. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนั
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยที่เกิดจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 37. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนัเวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แตก่รณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถื้อ
หุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพเ์ป็น
เวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
  สถานที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ตอ้งอยูใ่นทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
 ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หน่ึง ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
เขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุ
เป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม่และใหส่้ง
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 39. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุก็ได ้ หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 
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  หนงัสือมอบฉนัทะนี ้ จะตอ้งมอบใหป้ระธานกรรมการ หรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชมุก่อนผูร้บั
มอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนไมว่่าจะกระท าดว้ยวิธีใด ใหน้บัหุน้หนึง่มีเสียงหน่ึงเสียงเสมอ มติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้
มีคะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุ 
ก. การก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ 
ข. การเปล่ียนล าดบัวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกจิการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพิม่ทนุ หรือลดทนุ ของบรษิัท หรือการออกหุน้บรุมิสิทธิ หุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพ 

หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุน้ตราสารทกุชนิด หรือ
หลกัทรพัยอ์ื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

(ซ) การควบหรือเลิกบรษิัท 
ข้อ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนัน้ 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
  ความในขอ้นีใ้หใ้ชบ้งัคบัรวมตลอดถึงในกรณีตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุดว้ย 

ข้อ 43. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิัท

ในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
(6) กิจการอื่น ๆ  



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําป ี  2564
 บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้ถือห้นุ 
บริษัท ถิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้รับมอบฉนัทะ 

จดุลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 8.00 น.) 

จดุลงทะเบียนผ้รัูบมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 8.00 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 แสดงบตัรประจําตวั
 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ�งพิมพ์บาร์โค้ด

 แสดงบตัรประจําตวัผู้ รับมอบฉนัทะ
 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข
 สําเนาบตัรประชาชนผ้มูอบ ฉนัทะและผู้ร ับมอบ

ฉนัทะซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง

ลงนามเอกสารลงทะเบียน

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปดิประชมุ 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสยีงใน
วาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้าน
หรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

มาประชมุด้วยตนเอง 

* โปรดส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนแก่เจ้าหนา้ทีข่องบริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชมุ

:7j’iy[iv’legok5^d9hv’

บริษัทจดัใหมี้ผู้ตรวจสอบ ซึง่เป ็นท่ี 

ปรึกษากฎหมายภายนอกเพ่ือทํา 

หน้าที่ดแูลและตรวจสอบการนบั 

คะแนนเสยีงในการประชมุผ้ถืูอห้นุ 

เพื่อให้การประชมุผ้ถืูอห้นุเป็ นไป 

อยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย 

และข้อบงัคบับริษัท 

เอกสารแนบ 835
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เอกสารแนบ 9 
แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ 
 

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยงัคงตอ้ง
ด าเนินการประชมุสามญัผูป้ระจ าปีของบริษัทฯ (การประชมุ“AGM”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ภายใตส้ถานการณ์
ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยในสขุภาพของผูถื้อหุน้ทกุท่าน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประชมุ AGM บริษัทฯจึงมีขอ้แนะน าและชีแ้จง
เก่ียวกับมาตรการของบริษัทฯ ในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ตามขอ้พึงปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง การป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรบัการจดัการประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอี่น
ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผูถื้อหุ้น จึงขอแจง้
ท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดงันี ้
 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 เนื่องจากการจดัประชมุ AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันัน้ เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอ
ความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มแนบหลกัฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 11 ของหนงัสือเชิญ
ประชมุที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ และจัดส่งมาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
1.2  ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งค าถามไดล้่วงหนา้ถึงวันท่ี 23 เมษายน 

2564 เพื่อใหบ้ริษัทสามารถรวบรวมค าถามไดอ้ย่างครบถว้น โดยผ่านช่องทาง ดงันี ้
(1) ส่งมาท่ีบริษัทพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 
(2) อีเมล: ir@tirathai.co.th 
(3) โทรสารหมายเลข: 02 7093236 

1.3  ในกรณีท่านผูถื้อหุน้ท่ีไดม้ีการมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ไดอ้ านวยความสะดวก ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ โดย
บริษัทฯ จดัใหม้ีการบนัทึก VDO และเผยแพรบ่นช่องทางเว๊ปไซดบ์ริษัทฯ www.tirathai.co.th หลงัจากวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

 

2. กรณีทีผู่้ถือหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ในกรณีหากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคท่ี์จะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอแจง้วิธีการปฏิบตัิของบริษัท ฯ และการเตรียม

ตวัของท่านผูถื้อหุน้ เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดงันี ้ 
2.1  บริษัทฯ มีจุดคดักรองและตรวจวดัอณุหภูมิผูท่ี้เขา้ร่วมประชมุทุกท่านบริเวณทางเขา้โรงงาน และก่อนเขา้หอ้งประชุม

ผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้กรณีหากปรากฎว่ามีท่านผูถื้อหุน้ท่ีมีอาการดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการแยกท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผู้ถือหุน้ในบริเวณท่ีบริษัทฯ จัดไวโ้ดยเฉพาะส าหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีอาการตอ้งสงสยั 

กรุณาน าส่ง 

ส่วนงานส านกัเลขานกุารบรษิัท (หนงัสือมอบฉนัทะ) 
บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมบางป ู(ซอย 8D) ต าบลแพรกษา  
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ  
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http://www.tirathai.co.th/
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โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ได ้อาการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนีจ้ะ
ถือว่าอาจเป็นอาการตอ้งสงสยั 

• มีไข ้(มีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป)  

• ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ  

• ผูท่ี้เดินทางกลบัถึงประเทศไทยยงัไม่พน้ก าหนดเวลา 14 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  

• เดินทางไป/กลบั หรือผ่านทาง ณ พืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไดส้มัผสั 
หรืออยู่ใกลก้บับคุคลดงักล่าว และยงัไม่พน้ระยะเฝา้ดอูาการท่ีบา้น 14 วนั 

• เคยเดินทางไปหรือมีการสมัผสักบัผูเ้คยเดินทางไปบริเวณสนามกีฬา สถานบนัเทิง ผบั บารต์่างๆ หรือสถานท่ีท่ี
แออดัหรือมีการรวมตวัของคนจ านวนมาก 

2.2 บริษัทฯ จดัเตรียมจุดลา้งมือ หรือแอลกอฮอลเ์จลใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ และขอใหท่้านผูถื้อหุน้ลา้งมือดว้ยน า้สบู่หรือ
แอลกอฮอลเ์จลก่อน และหลงัจากเสร็จสิน้การเขา้รว่มประชมุ  

2.3 ตลอดระยะเวลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านปฏิบัติตาม
ค าแนะน า ดงัต่อไปนี ้ 

• กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา  

• กรุณาลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 

• หลีกเลี่ยงการสมัผสับริเวณใบหนา้ และการใช ้สมัผสั สิ่งของรว่มกบัผูอ้ื่น  

• หากมีไข ้ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ออกจากหอ้งประชมุ หรือติดต่อเจา้หนา้ท่ี
ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผูถื้อหุน้กลบัไปรกัษาตวัท่ีบา้น หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี  
 

3. การเตรียมพืน้ทีก่ารลงทะเบียน และจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากความแออดัของผูถื้อหุน้ในพืน้ท่ีการจดั

ประชมุ โดยบริษัทฯ มีมาตรการดงันี ้
3.1  เปิดรบัการลงทะเบียนเวลา 8.00 น.  
3.2 บริษัทตัง้จุดคดักรองพรอ้มทัง้อปุกรณต์่างๆ บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้สถานท่ีประชมุ และบริษัทขอใหท่้านผูถื้อ

หุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกท่านกรอกแบบ สอบถามเพื่อคดักรองเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเขา้ประชมุ การต่อแถว ณ 
จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร  

3.3  บริษัทไดจ้ัดสถานท่ีส าหรบัการประชุมที่มีอาการถ่ายเทสะดวก และท าความสะอาดบริเวณโดยรอบดว้ยการพ่น
น า้ยาฆ่าเชือ้โรค ก่อนวนัประชมุ 

3.4 จัดผังท่ีนั่งส  าหรบัการประชุม ใหม้ีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ท่ีนั่ง ซึ่งจะท าใหจ้ านวนท่ีนั่งในท่ีประชุมมี
จ านวนจ ากดั โดยสามารถรองรบัผูถื้อหุน้ไดป้ระมาณ 35 ท่ีนั่ง  

3.5 บริษัทจะด าเนินการประชุมใหก้ระชับท่ีสุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

3.6  บริษัทจดัอาหารว่างเป็นชดุ BOX SET และขอความรว่มมือไม่รบัประทานในบริเวณการจดัประชมุทัง้หมด 
 

ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ียงัมีความไม่แน่นอน หากสถานการณม์กีาร
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจดัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจะแจง้ใหท่้านทราบข่าวผ่าน
ระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และทางเว็บไซตข์องบริษัท www.tirathai.co.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิและมาตรการดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 
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เอกสารแนบ 10 
แผนทีข่องสถานทีจั่ดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ณ บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ู(ซอย 1บี)  ถ. สขุมุวิท ต. บางปใูหม่  
อ.เมืองสมทุรปราการ จ. สมทุรปราการ    
โทร:  0-2769-7699 แฟกซ ์: 0-2709-3236 

 

  
 
การเดนิทาง 
บรษิัท ฯ จดัใหม้ี รถรบั-สง่ ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่จะเขา้ประชมุจากรถไฟฟ้า BTS  
สายสีเขียวโดยลงที่ สถานีปลายทางเคหะฯ (E23) ทางออกที่ 3 

• รบัเขา้ จาก BTS เคหะฯ - บรษิทัฯ เวลา  09.00  น.  

• รบัออกจากบรษิทัฯ หลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ  
โดยสิน้สดุที่ BTS เคหะฯ (E23) เวลาประมาณ 12.30 น. 
 

ขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการใชบ้รกิารรถรบั-สง่ ติดต่อส ารองที่นั่งที่หมายเลข 0-2769-7699 ต่อ 1220 (คณุอาทิตยา) 
ภายในวนัที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิส  าหรบัผูข้อใชบ้รกิารรถรบั-สง่ที่ไดส้  ารองที่นั่งเท่านัน้ 




