
 
                                                     
 

 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้  

ประจ าปี 2565 
 
 

วันที ่28 เมษายน 2565 
 
 

ของบริษัท ถริไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

แนวปฏิบตัิและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บรษิัทฯ มีความหว่งใย
ต่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงก าหนดแนวปฏิบตัิและมาตรการป้องกนัการ
แพรร่ะบาด โดยการจ ากดัจ านวนท่ีนั่งในหอ้งประชมุเพยีง 35 ที่นั่ง รวมถงึการติดตัง้เครื่องตรวจวดัอณุหภมูิ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานดา้นสาธารณสขุ กรณีท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการใหเ้ขา้รว่มการประชมุ 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   บรษิัทฯ ใครข่อความรว่มมือจาก
ท่านผูถื้อหุน้โปรดพิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนงัสือ
มอบฉนัทะ (เอกสารแนบ 11) 

 

เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอรม์ 
ลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุ ซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย 
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วนัที่  25  มีนาคม  2565 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2565 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งที่สง่มาดว้ย :  
1. เอกสารแนบ 1 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
2. เอกสารแนบ 2 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
3. เอกสารแนบ 3 รายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code  
4. เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ และรายนามและประวัติของ

กรรมการที่เสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 
5. เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
6. เอกสารแนบ 6 รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอียดค่าสอบบญัชี 
7. เอกสารแนบ 7 ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. เอกสารแนบ 8 ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
9. เอกสารแนบ 9 แนวปฏิบตัิและมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

(COVID-19) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 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 2565 
ในวันที่   28 เมษายน 2565 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 2564 (เอกสารแนบ 1) 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ทางบรษิัทฯ จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 
2564 โดยมีส  าเนารายงานการประชมุ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือ
เชิญประชมุครัง้นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564  เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2564 

 
 
 



  3 

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 (เอกสารแนบ 2) 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 รายละเอียด ตาม
เอกสารแนบ 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 ให้ที่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  (เอกสารแนบ 3) 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  งบการเงินส าหรบัปี 2564  ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 แบบ 
56-1 One Report ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตังิบการเงิน ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2564  ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัท และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 49 บรษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี สว่นหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้
มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

อนึ่ง ทางบรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ หลงัหกั 
ภาษี  เงินไดแ้ละหกัส ารองตามกฎหมายทัง้นีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  

ส าหรบัผลการด าเนินงาน งวดวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทฯ มีก าไร
สทุธิ เท่ากบั 69.43 ลา้นบาท 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการประชมุคณะกรรมการ
บรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 เม่ือวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชมุผู้
ถือหุน้สมควรอนมุตัิ จ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน งวดวนัที่ 1 มกราคม 2564  ถงึวนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค)์ รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทัง้สิน้ 
36,960,992.64 บาท ตามตารางดงัต่อไปนี ้
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2563 ปี 2564 

1. (ขาดทนุ) ก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและ
หลกัหกัส ารองตามกฎหมาย 

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

8,521,062.89 บาท 
 
 

- 
308,008,272 หุน้ 
0.02 บาทต่อหุน้ 

6,160,165.44 บาท 
รอ้ยละ 72.29 

69,432,356.46 
 
 

- 
308,008,272 หุน้ 
0.12 บาทต่อหุน้ 

36,960,992.64บาท 
รอ้ยละ 53.23  
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วาระที ่6     พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (เอกสารแนบ 4) 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 20 ซึ่งก าหนดว่า ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทฯ นัน้ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปี
หลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ซึ่งมีรายนามกรรมการที่ตอ้งพน้ต าแหน่งในปีนี ้ไดแ้ก่  

1.  นายอวยชยั ศิรวิจนา  กรรมการ 
2.  นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์ กรรมการอิสระ 
3.  นายสมชาย โรจนรุ์ง่วศิลกลุ กรรมการอิสระ 
4.  นายบญุชยั โสวรรณวณิชกลุ กรรมการ 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการลว่งหนา้ นบัตัง้แต่วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 
ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน ซึ่งบุคคลที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี ้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยจะน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิในการประชมุ  ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ 

 

วาระที ่7     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 (เอกสารแนบ 5) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้ง
พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  รายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุครัง้นี ้
การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบรษิัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ  การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในครั้งนี ้
คณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมทั้ง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แลว้ เห็นสมควรเสนอที่
ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยตามอตัราที่เสนอ 
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วาระที ่8     พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 (เอกสารแนบ 6) 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ซึ่งก าหนดใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี โดยผ่านการพิจารณา
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6  ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ    เหน็สมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้ 

1) นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจ์ีน ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 4563    หรือ 

2) นางสาวดรณี สมก าเนิด ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5007    หรือ 

3) นางสาวจารุณี น่วมแม่  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5596    หรือ 
4) นายศิรเมศร ์ อคัรโชติกลุนนัท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 11821 
ผูส้อบบญัชีจากส านกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทน
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไมเ่กิน  2,740,000  บาท 

 

วาระที ่9    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้ของ บริษัท ถิรไทย  จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดงักล่าว เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าเอกสารแบบฟอรม์การ
ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท์ี่จะแต่งตัง้
บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครัง้นี ้หรือหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการ
อิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฏ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาให้
เขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได ้ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยเอกสารแนบ 11 หรือสามารถ Download หนงัสือ
มอบฉันทะ แบบ ข. ไดจ้าก  www.tirathai.co.th  ในกรณีที่มอบฉันทะให ้กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับจริงพรอ้มเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง ส  านักงาน
เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้  ใคร่
ขอใหท้่านผูถื้อหุน้และ/หรือท่านผูร้บัมอบฉันทะโปรดน าหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
และหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 11 มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนใน
วนัประชุมดว้ย ในกรณีที่ขอ้มลูที่บริษัทฯ ไดร้บัมีลกัษณะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑ ์ของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ผูร้บัมอบฉันทะตกลงด าเนินการเพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลให ้ความยินยอมแก่ บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) ใน
การเก็บรวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน ์ในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ หรืองานอื่นที่เก่ียวขอ้งแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก าหนดรายชื่อ
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ประจ าปี 2565  ในวนัที่  11  มีนาคม  2565 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

(นายเสรมิสกลุ  คลา้ยแกว้) 
                        ประธานกรรมการ    

http://www.tirathai.co.th/
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เอกสารแนบ 1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 

บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันที่  27 เมษายน  2564  เวลา 10.00 น. 

ณ บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี)   
ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ    

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหา 
2. นายสัมพนัธ์ วงษป์าน   รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  
3. นายอรรณพ เตกะจรินทร์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหา 
4. นาย สิงหะ  นิกรพนัธุ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5. นายจารุวิทย ์ สวนมาลี   กรรมการ 
6. นายอวยชยั ศิริวจนา   กรรมการ 
7. นางสุนนัท ์ สันติโชตินนัท ์  กรรมการ/กรรมการสรรหา 

 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
1. นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2. นายไต ้  จงอี้   กรรมการ 
3. นายอุปกรม  ทวีโภค   กรรมการ 
4. นายอมัพรทตั  พูลเจริญ   กรรมการ 

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 11 คน เขา้ร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ร้อยละ 63.63 
 

ผู้สอบบัญชี จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนนัทจี์น   

 

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกัลไลน์ จ ากัด 
1. นายพลกฤษณ ์ กฤษณสุวรรณ 

 

ประธานกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ สืบเน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงตอ้งด าเนินการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปีของบริษทัฯ เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขภาพของผูถื้อหุ้นทุกทา่น บริษทัฯจึงไดมี้แนวปฏิบติัและมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ 
โอกาสน้ี 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ในขอ้ 38. “ในการประชุมผูถื้อ
หุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด (เท่ากบั  102,629,390 หุ้น) หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น  มาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองค์
ประชุม” 
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ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ จากผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
ทั้งส้ิน 57 ราย (ผูถื้อหุ้นที่มาดว้ยตนเอง 12 ราย จ านวนหุ้น 76,545,693 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 45 ราย จ านวนหุ้น 
44,048,088 หุ้น)    รวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน  120,593,781  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 39 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  ครบเป็น
องคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ 

ก่อนเร่ิมวาระการประชุม  ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นายสัมพนัธ์  วงษป์าน  กรรมการผูจ้ดัการ แนะน ากรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ดงัน้ี 

-     ขอความร่วมมือเก่ี ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู ้ถือ หุ้นกากบาทในช่องเห็นด้วย 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้นในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให้ตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

-     ในบตัรลงคะแนน ขอให้กากบาทในช่องมาดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ และเซ็นตช่ื์อทุกแผน่ 
-      ส าหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้นบัหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียงเสมอ 
-     ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียงก่อน ขอให้ยกมือเพ่ือแสดงตวัให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน หลงัจากนั้นจะขอเก็บบตัรลงคะแนนที่เห็นดว้ยเพื่อตรวจนบั
คะแนนและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  

-     ส าหรับผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่ส่งบัตรลงคะแนน ในวาระท่ีลงคะแนนเสียง 
บริษทัจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในวาระนั้น 

-     ในกรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความประสงคไ์วใ้นหนังสือมอบฉันทะแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทางบริษทัไม่แจกบตัรลงคะแนนให้ผูรั้บมอบฉันทะในวาระนั้น เน่ืองจากบริษทัไดบ้นัทึกคะแนนในวาระ
ดงักล่าวไวแ้ลว้ 

-     ส าหรับการนบัผลการลงคะแนนในวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี  แบ่งเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 

          1.    วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไดแ้ก ่วาระท่ี  2,4,5,6,8 

          2.    วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  2  ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม ไดแ้ก ่วาระท่ี 7 

          3.    วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดแ้ก่ วาระท่ี 9, 10 

 

ทั้งน้ีบริษทัฯไดข้อเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นการล่วงหน้า ซ่ึงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของทางตลาดหลกัทรัพยแ์ละ 
เวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต ่27 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอ 

และแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  นายเสริมศกัด์ิ   อุทยัฉตัร เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ  918/2535  นกักฎหมายอิสระ 
จะมาท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนของบริษทัในวนัน้ี 

เม่ือผูถื้อหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนเสียงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ประธานฯไดด้ าเนินการประชุมตามวาระ
การประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่  1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 ประธานแจง้ว่า การจดัการประชุมภายใตส้ถานการ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั 
และดว้ยความห่วงใยสถานการณ์ จึงขออภยัในความไม่สะดวกมาอีกคร้ังมา ณ โอกาสน้ี 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบตามท่ีประธานแจง้ 
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วาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2563 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 2563 
ซ่ึงทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 1 “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563” ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการ
ประชุมเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 120,593,781  เสียง 
เห็นดว้ย           120,593,781 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย              - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง  (ไม่ค านวณเป็นฐานเสียง)  - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2563 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

 

วาระที่  3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2563 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 โดยนายสัมพนัธ์  วงษป์าน 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ พร้อมแสดง Presentation ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
“รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี2563” และ รายงานประจ าปี (หน้า 72-77) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ดงัน้ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  
เม่ือไม่มีการซกัถาม ประธานฯ เสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2563 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2563 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3  “รายงานประจ าปี 2563 รูปแบบ 
QR Code”  ซ่ึงบริษทัไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี 
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน   120,593,781  เสียง 

เห็นดว้ย              120,593,781 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      100     
ไม่เห็นดว้ย              - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        -  
งดออกเสียง  (ไม่ค านวณเป็นฐานเสียง)        - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 

  

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั ขอ้ 49 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
ทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อน่ึง ทางบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลงัหกั
ภาษีเงินไดแ้ละหกัส ารองตามกฎหมายทั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เงินส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มี
จ านวนทั้งส้ิน 35,920,286.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ซ่ึงถือว่าครบทั้งจ านวนตามกฎหมายแลว้ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์
2564 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติั การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล  
ส าหรับผลการด าเนินงาน งวดวนัที่ 1 มกราคม 2563  ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2563 

7. (ขาดทุน) ก าไรสุทธิ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและหลกั
หกัส ารองตามกฎหมาย 

8. ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีน ามาจ่ายปันผล 
9. จ านวนหุ้นที่จ่ายปันผล 
10. อตัราการจ่ายเงินปันผล 
11. รวมปันผลจ่ายทั้งส้ิน  
12. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อก าไรสุทธิ  

69,376,632.91 บาท 
 

- 
308,008,272   หุ้น 

0.12  บาทต่อหุ้น 
36,960,992.64 บาท 

ร้อยละ 53.28 

8,521,062.89 บาท 
 

- 
308,008,272   หุ้น 

0.02  บาทต่อหุ้น 
6,160,165.44 บาท 

ร้อยละ 72.29 
 

 จึงขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ “หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2563  ใน
วาระท่ี 5”  ซ่ึงบริษทัไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

 ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน   120,593,781  เสียง 
เห็นดว้ย               120,593,781 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      100 
ไม่เห็นดว้ย               - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 
งดออกเสียง (ไม่ค านวณเป็นฐานเสียง)   - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 
บตัรเสีย      - เสียง   คิดเป็นร้อยละ        - 

 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติ อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 
0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 6,160,165.44 บาท คิดเป็นร้อยละ72.29 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและหกัส ารอง
ตามกฎหมายแลว้ ส าหรับผลการด าเนินงาน งวดวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ เท่ากบั 
8,521,062.89 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  ในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2564 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลให้แลว้เสร็จภายในวนัที่ 25 พฤษภาคม  2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 20 ซ่ึงก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯนั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกเขา้
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มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ซ่ึงมีรายนามกรรมการท่ีตอ้งพน้
ต าแหน่งในปีน้ี ไดแ้ก ่

1.  นายอรรณพ เตกะจรินทร์ กรรมการอิสระ 
2.  นายสัมพนัธ์ วงษป์าน  กรรมการ 
3.  นายอมัพรทตั พูลเจริญ  กรรมการ 
4.  นายไต ้  จงอี้  กรรมการ 

โดยกรรมการทั้ง  4  ท่าน แสดงความจ านงออกจากห้องประชุมชัว่คราว  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหนา้  นบัตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 
31 มกราคม 2564 ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ประธาน แจง้ว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคร้ังท่ี 1/2564  และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2564 คณะกรรมการสรรหาเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง รายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชุม หนา้ 25-30 เอกสารแนบ 4 โดยขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมคร้ังน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทัฯประธานฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อยา่งใด ประธานฯ จึงขอให้ผู ้
ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

 

1.  นายอรรณพ เตกะจรินทร์ ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน  120,593,781  เสียง 

เห็นดว้ย       120,593,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 
  ไม่เห็นดว้ย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  งดออกเสียง (ไม่ค านวณเป็นฐานเสียง)   - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  บตัรเสีย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
 

2.  นายสัมพนัธ์ วงษป์าน ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 120,593,781  เสียง 

เห็นดว้ย       120,593,781   เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 
  ไม่เห็นดว้ย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  งดออกเสียง (ไม่ค านวณเป็นฐานเสียง)   - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  บตัรเสีย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
 

3.  นายอมัพรทตั พูลเจริญ ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 120,593,781  เสียง 

เห็นดว้ย       120,593,781   เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 
  ไม่เห็นดว้ย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  งดออกเสียง  (ไม่ค านวณเป็นฐานเสียง)      - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  บตัรเสีย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
 

4.  นายไต ้  จงอี้  ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 120,593,781  เสียง 

เห็นดว้ย       120,593,781   เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 
  ไม่เห็นดว้ย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  งดออกเสียง  (ไม่ค านวณเป็นฐานเสียง)      - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  บตัรเสีย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
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ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จะประกอบดว้ย 
1. นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
2. นายสัมพนัธ์ วงษป์าน   รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายอุปกรม ทวีโภค   กรรมการ 
4. นายจารุวิทย ์ สวนมาลี   กรรมการ 
5. นายอวยชยั ศิริวจนา   กรรมการ 
6. นายอมัพรทตั พูลเจริญ   กรรมการ 
7. นางสุนนัท ์ สันติโชตินนัท ์  กรรมการ 
8. นายไต ้ จงอี้   กรรมการ 
9. นายอรรณพ เตกะจรินทร์  กรรมการอิสระ 
10. นายสิงหะ   นิกรพนัธุ์   กรรมการอิสระ 
11. นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล  กรรมการอิสระ 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ ให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณา ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 “ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และ
กรรมการตรวจสอบ” ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงบริษทัฯ ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 ประธานขอให้คุณสัมพนัธ์ วงษป์าน เป็นผูช้ี้แจง้ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดย การพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ 
โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษทัฯ แลว้ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอซ่ึงเป็นอตัราเดิม  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 ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  
 เม่ือไม่มีการซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 120,593,781  เสียง 
เห็นดว้ย      120,593,781   เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 

  ไม่เห็นดว้ย    - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสียง    - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  บตัรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2564  วงเงินไม่เกิน  5,500,000 บาท ตามท่ี
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
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วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

 ประธาน ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯทุกปี โดยผา่นการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัไดเ้ห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง   

     1) นายชยัยทุธ  องัศุวิทยา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885  หรือ 
     2) นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563  หรือ 
     3) นางสาวดรณี  สมก าเนิด  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007  หรือ 
     4) นางสาวจารุณี  น่วมแม่  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596   

ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีแห่งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับระยะเวลาบญัชีปี 2564 โดยผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับรอบปี 2564 
เป็นจ านวนเงิน 2,740,000 บาท ซ่ึงอยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน 2,810,000 บาทตามท่ีคณะกรรมการเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสาร
แนบ 6 หนา้ 32 ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงบริษทัไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอให้
ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 120,593,781  เสียง 
เห็นดว้ย       120,593,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 

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

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ส าหรับระยะเวลาบญัชีปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับรอบปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 
2,740,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ประธาน ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ตอ้งการขยายขอบข่ายการด าเนินธุรกิจ ให้เพ่ิมหลากหลายมากขึ้น เพ่ือตอ้งการเพ่ิม
โอกาสในการแสวงหารายไดข้องบริษทัฯ ให้เพ่ิมมากขึ้น บริษทัจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัเพื่อการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยเพ่ิมวตัถุประสงคอ์ีกจ านวน 7 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี (28) ถึง ขอ้ท่ี  (34) โดยขอเชิญ คุณสัมพนัธ์  วงษป์าน เป็นผูช้ี้แจง้เพ่ิมเติมใน
รายละเอียดดงัน้ี 

(28)  ประกอบกิจการน าเขา้ ส่งออก จดัหา จดัจ าหน่าย ให้เช่าซ้ือ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษา เคร่ืองจ่ายก าลงัไฟฟ้าส ารอง 
เคร่ืองควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมการท างานทุกประเภท อุปกรณ์ป้องกนัในระบบ 
อุปกรณ์และเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือวดัทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าว 

(29)  ประกอบกิจการน าเขา้ ส่งออก จดัหา จดัจ าหน่าย ให้เช่าซ้ือ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษา อุปกรณป้์องกนัในระบบ
ไฟฟ้าท่ีแรงดนัต่างๆ ทุกชนิด ทุกประเภท เช่น รีโคลสเซอร์ ออยส์เซอร์กิตเบรกเกอร์  ดรอพเอาท ์ ฟิวส์  สวิตช์เกียร์  กบัดกัฟ้าผา่  ดิส
คอนเนคต้ิงสวิตซ์  แอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา  ตูค้อนโทรล  ตู ้ แผงสวิตซ์  คอนเนคเตอร์  ฮาร์ดแวร์  สวิตช์ตดัตอนแบบต่าง ๆ  คาปาซิเตอร์ 
และอื่น ๆ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบของสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

(30)  ประกอบกิจการน าเขา้ ส่งออก จดัหา จดัจ าหน่าย ให้เช่าซ้ือ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษา ระบบพลงังานทดแทน 
ท่ีผลิตไฟฟ้าไดทุ้กประเภท เช่น เซลลแ์สงอาทิตย ์พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณป้์องกนัของระบบดงักล่าวขา้งตน้ 
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(31)  ประกอบกิจการน าเขา้ ส่งออก จดัหา จดัจ าหน่าย ให้เช่าซ้ือ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษา อุปกรณ์จดัเก็บพลงังาน
ไฟฟ้า (Energy Storage System) และ/หรือ แบตเตอร่ี (Battery) แบตเตอร่ีแพค็ (Battery Pack) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์
ป้องกนัของระบบดงักล่าวขา้งตน้ 

(32)  ประกอบกิจการน าเขา้ ส่งออก จดัหา จดัจ าหน่าย ให้เช่าซ้ือ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษา อุปกรณส์ าหรับยานยนต์
ไฟฟ้าพลงังานผสม หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV) ยานยนตไ์ฟฟ้าพลงังานผสมแบบเสียบปลัก๊ หรือปลัก๊อินไฮบริด 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) และยานยนตไ์ฟฟ้าพลงังานแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle, BEV) พร้อมอุปกรณ์
ควบคุม และอุปกรณ์ป้องกนัของระบบดงักล่าวขา้งตน้ 

(33)  ประกอบกิจการน าเขา้ ส่งออก จดัหา จดัจ าหน่าย ให้เช่าซ้ือ ผลิต ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษา อุปกรณ์ Charging 
Station หรือ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า ท าหนา้ท่ีเป็นตวัชาร์จพลงังานไฟฟ้าให้กบัแบตเตอร่ีรถยนตท่ี์ใชพ้ลงังานไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์
ควบคุม และอุปกรณ์ป้องกนัของระบบดงักล่าวขา้งตน้ 

(34)  ประกอบกิจการประมูลงาน (Engineering, Procurement, and Construction, EPC)  และร่วมเป็นคู่สัญญาทั้งกบัภาครัฐและ
เอกชน  เก่ียวกบัระบบไฟฟ้าและพลงังานทุกชนิด  ระบบไฟฟ้าทุกแรงดนั  ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ระบบไฟฟ้าก าลงั  ระบบพลงังาน
ทดแทน  รวมทั้งระบบอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกนัในระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้  
และอะไหล่ทุกประเภท  ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ และอะไหล่ในโรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท  เพื่อการจ าหน่ายและจดัหา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอให้
ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 120,593,781  เสียง 
เห็นดว้ย       120,593,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 

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

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยเพ่ิมวตัถุประสงคใ์หม่อีกจ านวน 7 
ขอ้ คือ ขอ้ท่ี (28) ถึง ขอ้ท่ี (34) ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท 

ประธาน ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั จากเดิมจ านวน 27 ขอ้ เป็น
จ านวน 34 ขอ้  บริษทัจะตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ี 

 “ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 34 ขอ้ รายละเอียดตาม แบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
นอกจากน้ีให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการ ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์

ของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอให้
ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 120,593,781  เสียง 
เห็นดว้ย       120,593,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100 

  ไม่เห็นดว้ย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  งดออกเสียง (ไม่ค านวณเป็นฐานเสียง)   - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
  บตัรเสีย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัจากเดิมจ านวน 27 ขอ้ เป็นจ านวน 34 ขอ้ บริษทัจะตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ขอ้ 3. โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ี 

“ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจานวน 34 ขอ้ รายละเอียดตาม แบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
นอกจากน้ีให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการ ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์

ของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน ดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

เม่ือครบวาระท่ีเสนอในท่ีประชุมแลว้  ประธานฯ  ไดเ้พ่ิมเติมขอ้มูลการด าเนินงานในปัจจุบนั และตอบขอ้ซักถามผูถื้อหุ้น
เพ่ิมเติม โดยสรุปดงัน้ี  

 

นายเมธีกุล  อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สอบถามดงัน้ี 
ราคาเหลก็เพ่ิมสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2564 หรือไม่  

คุณสัมพนัธ์ วงษป์าน ตอบค าถามดงัน้ี 
วตัถุดิบท่ีส าคญัต่างๆมีการปรับราคาขึ้น ซ่ึงเป็นเร่ืองการบริหารตน้ทุนตอ้งระมดัระวงั  โดยในหลกัปฏิบติัของบริษทัฯ จะ

พิจารณาบญัชีตน้ทุน ซ่ึงควบคุมและดูแลอยูทุ่กโครงการ และลกัษณะงานของบริษทัฯ จะเป็นลกัษณะตน้ทุนบวกก าไร  จึงจะมีการ
ปรับแกไ้ขราคาตามสถานการณ์  ทั้งน้ียงัคงมีความเส่ียงในช่วงการเสนอราคาอยู ่ บริษทัฯ จะพิจารณาบริหารดว้ยการตั้งค่าเผ่ือท่ี
เหมาะสม การบริหารการก าหนดสินคา้ล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีทางบริษทัฯ ด าเนินการ ทั้งน้ีหากวตัถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้นอยา่ง
รวดรวด ก็ยงัคงมีผลกระทบต่อบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะพยายามบริหารงานให้ดีท่ีสุด 

 

นายสมชาย  ปัดภยั  ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  สอบถามดงัน้ี 
1. ตามท่ีมีการพิจารณาเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์นั้น เพื่อรองรับพนัธมิตรเดิมของเราซ่ึงเราจะมีความคืบหน้าในส่วนน้ีใช่

หรือไม่ 
2. ตามท่ีเราควบรวมกิจการบริษทั แอล.ดี.เอส.เมทลั เวิร์ค จ ากดั (“LDS”)  ส่งผลให้ภาพรวมของบริษทัฯค่อนขา้งแย่ลง 

และตามวตัถุประสงคข์อ้ 34 ท่ีเพ่ิมเติมเก่ียวกบั ประกอบกิจการประมูลงาน (Engineering, Procurement, and Construction, EPC) นั้น 
เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบั LDS ท่ีใชก้ าลงัการผลิตยงัไม่เตม็ท่ีหรือไม่  

3. งานท่ีได้รับจาก บมจ. ไทยออยล์ บริษทัฯ ส่งมอบงานทั้งหมดแลว้หรือยงัคงคา้งในปี 64 อย่างไร และจะมีงานต่อเน่ือง
หรือไม่  

4. การลงทุนในส่วนงานของแบตเตอร่ี ท่ีวางแผนร่วมกบัพนัธมิตรไวใ้นอนาคตในช่วงปี 2565 จะเป็นลกัษณะใด 
5. ปัจจุบนั LDS มีการเปรียบเทียบการผลิตจริงกบัก าลงัการผลิตอย่างไร และจะด าเนินการอย่างไรในอนาคต โดยในปี 

2563 สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ ในส่วนน้ีเกิดขึ้นเพราะการด าเนินการของ LDS ด้วยหรือไม่อย่างไร ซ่ึงคาดหวงัว่าในอนาคตจะ
สามารถลดค่าใชจ่้ายไดอ้ีก 

ประธานมอบหมาย ให้คุณสัมพนัธ์ วงษป์าน ตอบค าถามท่านผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
1. ตามวตัถุประสงคท่ี์แกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น เพื่อรองรับพนัธมิตรท่ีเก่ียวขอ้ง แตเ่น่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั ท าให้กรอบการท างานถูกเล่ือนออกไปอย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่
ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ต่อไป ซ่ึงประมาณการเบ้ืองตน้ไวใ้นช่วงปี 2565 

2. เดิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จะเนน้การเป็นผูผ้ลิตหมอ้แปลงไฟฟ้า นบัแต่น้ี บริษทัฯ จะตอ้งเร่ิมท างาน EPC ซ่ึง
โดยรวมจะเป็นงาน EPC ทางดา้นงานไฟฟ้าและส่วนงานที่เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะไม่เก่ียวขอ้งกบั LDS  
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3. งานท่ีไดรั้บจาก บมจ. ไทยออยล ์เป็นลกัษณะงานโครงการ ซ่ึงยงัมีการส่งมอบหมอ้แปลงในปี 64 บา้ง ทั้งน้ียงัไม่ไดรั้บ
งานเพ่ิมเติม 

4. บริษทัฯ ตอ้งพิจารณาเร่ืองตลาดอย่างรอบคอบก่อน ทั้งน้ีจะยงัคงไม่มีการลงทุนเพ่ิม แต่จะพิจารณาการเป็นตวัแทน
น าเขา้แบตเตอร่ีเพื่อน ามาประกอบมากกว่า ซ่ึงจะไม่ใช่การลงทุนเพื่อผลิตแบตเตอร่ี ในระยะเร่ิมตน้น้ี  บริษทัฯ จะพิจารณาด าเนินอยา่ง
เหมาะสม  ตามสภาพตลาดท่ีเอื้ออ านวยให้ต่อไป 

5. จากสถานการณ์ตอนน้ีมีผลต่อธุรกิจของ LDS โดยตรง แต่อยา่งไรก็ตามภาครัฐบาลก็ก าลงัมีนโยบายเตรียมการ
สนบัสนุนอุตสาหกรรมเหลก็ออกมา  ทั้งน้ี LDS อยูร่ะหว่างการบริหารจดัการให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกบับริษทัฯ ต่อไป  

 

นายถิรฉตัร  ฟูเจริญ  ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  สอบถามดงัน้ี 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีค่อนขา้งยาวนานอาจส่งผลกระทบต่อสภาพ

เศรษฐกิจ ความตอ้งการไฟฟ้าต่างๆท่ีลดลงค่อนขา้งมาก จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งไร และปัจจุบนัมีแนวโนม้ราคา
เหลก็ท่ีสูงขึ้นหรือขาดแคลน ซ่ึงน่าจะเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ ทางผูบ้ริหารวางกลยทุธ์ในส่วนน้ีอยา่งไร  

คุณสัมพนัธ์ วงษป์าน ตอบค าถามดงัน้ี 
วตัถุดิบพ้ืนฐานท่ีท าหมอ้แปลงมีการปรับตวัสูงขึ้นไม่ใช่เพียงเหลก็เท่านั้น  โดยลกัษณะการท างานของบริษทัฯ มีการ

ท างานแยกเป็นโครงการ จึงมีการบริหารเร่ืองราคาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และเวลา  แตย่งัคงมีความเส่ียงในช่วงเวลาการเสนอ
ราคา ท่ีผา่นมา จากราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงขึ้น และอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมขึ้น จึงตอ้งมีการบริหารราคาให้เหมาะสม ถูกตอ้ง และรัดกุม
ในการท างาน โดยบริษทัฯ จะมุ่งเนน้งานที่บริษทัฯ ถนดั เพ่ิมเติมงาน EPC ทางดา้นงานไฟฟ้า  และลดในส่วนงาน EPC ของ LDS ลง  

 

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ ไดข้อบคุณผูถื้อหุ้นที่สละเวลามาเขา้ร่วมประชุม
และให้ความเห็นต่าง ๆ ในวนัน้ี และขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 

 

 

    ลงช่ือ.................................................................. ประธานที่ประชุม  
                         ( นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้ ) 
 
                                                       
    ลงช่ือ.................................................................. ผูบ้นัทึกการประชุม 
                    ( นางสาวอาทิตยา   สังขแ์กว้ ) 
 
การรับรองว่าถูกต้อง 
 
 
 
........................................................กรรมการ             ........................................................กรรมการ  
        ( นายสัมพนัธ์  วงษป์าน )                 ( นายอุปกรม  ทวีโภค ) 
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 เอกสารแนบ 2 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564  

 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบดว้ย 

1. กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Group) 

• ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 
ปี 2563  ภาวะอตุสาหกรรมหมอ้แปลงไฟฟ้าไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น

ผลใหก้ระบวนการจัดซือ้ภาครฐัมีความล่าชา้ สืบเนื่องจากการท างานตามมาตรการรกัษาระยะห่าง (Social Distancing) และการ
ท างานท่ีบา้น (Work Form Home)  รวมทัง้ภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการชะลอโครงการ  เป็นผลใหค้  าสั่งซือ้ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ลดลงจาก 2,248 ลา้นบาท ในปี 2562 มาอยู่ท่ี 1,429 ลา้นบาท ในปี 2563 

แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ถึงแมจ้ะมีปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มี
การบริหารจดัการ อย่างเหมาะสมท าใหส้่งมอบสินคา้ไดต้ามก าหนด ท าให ้บริษัทฯ สามารถผลิตและส่งมอบหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 1,800 ลา้นบาท ในปี 2562 มาเป็น 1,978 ลา้นบาท ในปี 2563 หรือ เพิ่มขึน้ 10% จากปี 2562 
แต่อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจาก 25% ในปี 2562 มาอยู่ท่ี 17% ในปี 2563 การลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้ เนื่องจาก บริษัทฯ ส่งมอบ
สินคา้ท่ีมีค่าเฉลี่ยอตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากว่าปี 2562 นอกเหนือจากนี ้ บริษัทมีมลูค่างานคงเหลือส าหรบัหมอ้แปลงไฟฟ้า ณ 31 
ธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 945 ลา้นบาท ซึ่งจะส่งมอบทัง้หมดในปี 2564   

ในปี 2564 ภาวะอตุสาหกรรมหมอ้แปลงไฟฟ้า ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใกลเ้คียงกบัปี 2563 จึงท าใหย้อดรบัค าสั่งซือ้ ในปี 2564 ส าหรบัหมอ้แปลงไฟฟ้าอยู่ท่ี 1,421 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ย 
เปรียบเทียบกบั ปี 2563 ท่ี 1,429 ลา้นบาท หรือ ลดลง 0.55%   

ในปี 2564 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงเป็นปัจจัยท่ีทางกลุ่มบริษัท ถิรไทย ไดใ้ห้
ความส าคัญ และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีควมคุมได้ โดยได้ออกมาตราการและจัดท าคู่มือการวางแผนความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจด้านการบริหารคนในสถานะการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งทุกภาคส่วนในองค์กรได้ให้ความร่วมมือ และ
ตระหนักถึงผลกระทบในเรื่องนีเ้ป็นอย่างดี รวมถึงการบริหารจัดการ supply chain อย่างมีประสิทธภาพ ส่งผลใหผ้ลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในปี 2564 มีอตัราก าไรขัน้เฉลี่ยเป็นไปตามนโยบาย เพิ่มขึน้จาก 17% ในปี 2563 มาเป็น 21% ในปี 2564 ถึงแมร้ายได้
จากการขายปี 2564 อยู่ท่ี 1,793 ล้านบาท หรือ ลดลง 9% จากปี 2563 แต่ด้วยการบริหารจัดการท่ีดีและควบคุมค่าใชจ้่ายให้
เหมาะสม ภายใตส้ถานะการณ ์COVID-19 ท าให ้ก าไรสทุธิของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 48 ลา้นบาท ในปี 2563 มาอยู่ท่ี 116 ลา้นบาท 
ในปี 2564  นอกเหนือจากนี ้ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีมลูค่างานคงเหลือส าหรบัธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า อยู่ท่ี 650 ลา้นบาท ซึ่ง
จะส่งมอบทัง้หมดในปี 2565 และมีมลูค่างานท่ีรอประมลูรวมถึงงานท่ีอยู่ในขัน้ตอนการเสนอราคา อยู่ท่ี   9 ,200 ลา้นบาท  ซึ่งคาด
ว่ามีโอกาสจะเป็นยอดรบัค าสั่งซือ้ไดป้ระมาณ 20%-25% 

 

• งานซ่อมและบริการของหม้อแปลงไฟฟ้า  
หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑค์งทนท่ีมีอายกุารใชง้าน ประมาณ 25 ปี และไม่ตอ้งการดแูลบ ารุงรกัษามากนัก  ดงันัน้ 

ปริมาณงานและอตัราก าไรขัน้ตน้ของ งานซ่อม และ งานบริการ ของแต่ละปี ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นของผูใ้ชง้าน และความเสียหาย
ของผลิตภณัฑ ์ 

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัทางดา้นงานบริการ ซึ่ง บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตและเชี่ยวชาญในทกุดา้นของ
ธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า ดงันัน้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้ศูนยธ์ุรกิจบริการดา้นหมอ้แปลงไฟฟ้า เพื่อใหก้ารบริการครบวงจรดา้น
ธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า ทัง้การบริการ การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้า รวมถึงการใหค้  าแนะน าดา้นวิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสงู เพื่อน าเสนอประโยชนส์งูสดุท่ีลกูคา้จะไดร้บั และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ในการดแูลฐานลกูคา้เก่า และ 
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สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัลกูคา้ใหม่ โดยจะผลกัดนัและขยายฐานรายไดใ้นส่วนนีใ้หเ้ติบโตขึน้ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายไดข้อง
กลุ่มธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากงานซ่อมและบริการ 55 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบั ปี 2562 อยู่ท่ี 56 ลา้นบาท โดยมีอัตรา
ก าไรขัน้ตน้ในปี 2563 อยู่ท่ี 54% เปรียบเทียบกบั ปี 2562 อยู่ท่ี 68%  

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากงานซอ่มและบริการ 93 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบั ปี 2563 อยู่ท่ี 55 ลา้นบาท โดยมีอตัรา
ก าไรขัน้ตน้ในปี 2564 อยู่ท่ี 61% เปรียบเทียบกบั ปี 2563 อยู่ท่ี 54% 

 

2. กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า (Non-Transformer Group) บริหารงานโดยบริษัทในกลุ่มถิรไทยประกอบดว้ย 

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

ในเดือน พฤษภาคม 2562 TRT E&S ชนะการประมลู รถขดุเจาะ จ านวน 41 คนั มลูค่างาน 320 ลา้นบาท ซึ่งมีก าหนดส่ง
มอบงานทัง้หมดในปี 2563 ท าให ้ ในปี 2563 TRT E&S มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 415 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายรถ
กระเชา้ คิดเป็น 85% รายไดจ้ากงานบริการ 14% และรายไดอ้ื่น 1% ของรายไดร้วม และมีก าไรสทุธิ ในปี 2563 จ านวน 16 ลา้น
บาท เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีก าไรสทุธิ 10 ลา้นบาท  และ ณ. สิน้ธันวาคม  2563 ประมาณการมลูค่างานท่ีรอประมลู อยู่ท่ี 255 
ลา้นบาท  ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 15% -20%   

ในเดือนสิงหาคม 2564 TRT E&S ชนะการประมลูและไดเ้ซ็นสญัญาซือ้ขายรถบรรทกุป้ันจั่น จ านวน 7 คนั มลูค่างาน 50 
ลา้นบาท ก าหนดส่งมอบใน ไตรมาส 3 ปี 2565  (รบัรูร้ายไดใ้นปี 2565) ดงันัน้ใน ปี 2564 TRT E&S มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 57 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย รายไดจ้ากงานบริการคิดเป็น 98% และรายไดอ้ื่น 2% ของรายไดร้วม  และมีก าไรสทุธิ 4 ลา้นบาท และ ณ.สิน้
ธนัวาคม 2564 มีมลูค่างานคงเหลือ อยู่ท่ี 74 ลา้นบาท ท่ีจะส่งมอบทัง้หมดในปี 2565 และ ประมาณการมลูค่างานท่ีรอประมลู 
1,000 ลา้นบาท ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี 15%-20% 

 

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

ในปี 2559 ทาง LDS มีการปรบัองคก์รเพื่อเตรียมขยายธุรกิจ ในดา้น EPC  งานโครงการ Construction ท่ีมีโครงสรา้ง
เหล็กมากกว่า 50% รวมถึง การพฒันาฝีมือแรงงาน โดยเขา้รบัการรบัรอง ASME ในปี 2559 ซึ่งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานในไตรมาส 
2 ปี 2560 เพื่อเตรียมตวัรองรบังานเหล็กท่ีตอ้งการเชื่อมที่มีคณุภาพสงู ตวัอย่างเช่น Pressured Vessel ท่ีนอกเหนือจากงาน Steel 
Fabrication ทั่วไป ท่ี LDS มคีวามช านาญและผลิตงานท่ีมีคณุภาพอยู่แลว้  จึงท าใหค้่าใชจ้่ายในส่วนนีส้งูขึน้ ในขณะที่ในปี 2559 
งานในส่วนของ EPC ส่วนต่อขยายสายพานล าเลียงขีเ้ถา้ และ ยิปซั่ม และ โครงการส่วนต่อขยายสายพานล าเลียง ขนถ่ายดิน 
(Waste Line 2) ซึ่งไดเ้ซ็นสญัญากบัทาง โรงไฟฟ้า หงสา ท่ี สปป.ลาว ดว้ยมลูค่าของทัง้ 2 โครงการรวมทัง้สิน้ 201 ลา้นบาท ใน
เดือน พฤศจิกายน 2559 มีก าหนดส่งมอบงาน ในปี 2560 จึงท าให ้ในปี 2559 และ 2560 การรบัรูร้ายไดข้อง LDS ยงัเติบโตไม่ทนั
กบัค่าใชจ้่ายในส่วนท่ีขยายงานเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2558 ท าให ้ในปี 2559 ผลขาดทนุสทุธิ 34 ลา้นบาท และ ในปี 2560 จ านวน 47 ลา้น
บาท  ส าหรบั ปี 2561 เนื่องจากรายไดย้งัเติบโตไม่เพียงพอกบัค่าใชจ้่าย มีผลใหข้าดทนุสุทธิ 74 ลา้นบาท ประกอบดว้ย การ
ปรบัปรุงผลประโยชนท์างภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องปีก่อนๆ ท่ีเคยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างภาษี จ านวน  21 ลา้นบาท และขาดทนุสทุธิ 54 ลา้น
บาท   

ในปี 2562 LDS ไดม้ีการปรบัปรุงองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยลดค่าใชจ้่ายขายและบริหารลงประมาณ 24% จาก
ปี 2561 แต่ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจปี 2562 ส  าหรบังาน Steel Fabrication ยงัคงชะลอตวั และการปรบัเปลี่ยนนโยบายของลกูคา้ท่ี 
สปป. ลาว ในส่วนของงาน EPC จากรบัเหมาทัง้โครงการ เป็นการจา้งผูร้บัเหมารายย่อยหลายๆ รายแทน ท าใหร้ายไดใ้นส่วนนี้
หายไปในปี 2562 เป็นผลใหก้ารรบัรูร้ายไดใ้นปี 2562 โดยรวมลดลง 48% จากที่ประมาณการไว ้ ท าใหร้ายไดเ้ติบโตไม่เพียงพอกบั
ค่าใชจ้่าย ท าใหข้าดทนุ 83 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย การปรบัปรุงผลประโยชนท์างภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องปีก่อน ๆ ท่ีเคยรบัรูเ้ป็น
รายไดท้างภาษี จ านวน  15  ลา้นบาท และขาดทุนสทุธิ 68 ลา้นบาท   
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ในปี 2563 LDS มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 256 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 36 ลา้นบาท จากปี 2562 คิดเป็น 16% ของรายไดร้วม บริษัทฯ 
ยงัคงปรบัปรุงองคอ์ยา่งต่อเนื่อง และ บริหารตน้ทุน ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึง ลดค่าใชจ้่ายขายและบริหารลงมาอีก 20% 
จากปี 2562 ท าให ้LDS มีขาดทุนสทุธิในปี 2563 อยู่ท่ี 12 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2562 ขาดทุนสทุธิ อยู่ท่ี 83 ลา้นบาท แต่
อย่างไรก็ตาม ทาง LDS มีมลูค่างานคงเหลือ ณ สิน้ธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 15 ลา้นบาท ท่ีมีก าหนดส่งมอบทัง้หมดในปี 2564  ในขณะ
ท่ีมีงานท่ีอยู่ระหว่างการติดตาม ณ สิน้ธันวาคม 2563  ทัง้สิน้ 163 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่ามีโอกาสจะเป็นยอดรบัค าสั่งซือ้ไดป้ระมาณ 
20% - 25%  

ในปี 2564 เนื่องจากสถานะการณ ์COVID-19 ท าใหก้ารรบัค าสั่งซือ้ในส่วน Steel Fabrication หดตวัลง และ งานในส่วน
ของงานตามสญัญาก่อสรา้ง เลื่อนการสั่งซือ้และการส่งมอบ ท าใหก้ารรบัรูร้ายไดร้วมทัง้สิน้ในปี 2564 อยู่ท่ี  173 ลา้นบาท  เปรีย
เทียบกับปี 2563 อยู่ท่ี 256 ลา้นบาท หรือ ลดลง 83 ลา้นบาท คิดเป็น  -32%   บริษัทฯ ยงัคงปรบัปรุงองคก์รอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลด
ค่าใชจ้า่ยขายและบริหารลงมาอีก 25% จากปี 2563 แต่เนื่องจากรายไดย้งัเติบโตไม่เพียงพอกบัค่าใขจ้่าย ท าให ้LDS มีขาดทนุสิทธิ
ในปี 2564 อยู่ท่ี 42 ลา้นบาท เปรียบเทียบปี 2563 ขาดทนุสิทธิ 12 ลา้นบาท แต่อยางไรก็ตาม LDS มีมลูค่างานคงเหลือ ณ. สิน้
ธันวาคม 2564 ทัง้สิน้ 51 ลา้นบาท มีก าหนดส่งมอบทัง้หมดในปี 2565 ในขณะที่มีงานท่ีอยู่ระหว่างการติดตาม ณ.สิน้ธันวาคม 
2564 ทัง้สิน้ 120 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่ามีโอกาสจะเป็นยอดรบัค 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 าเลียงถ่านหิน
ส าหรบัโครงการเดินเครื่องและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นลิกไนตห์งสา สปป.ลาว ฉบบัลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561  ดว้ย
มลูค่างาน 24 ลา้นบาทต่อปี (เฉลี่ยเดือนละ 1.98 ลา้นบาท) มีระยะเวลา 2 ปี (สิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) ท าใหใ้นปี 
2561-2562  JV มีประมาณรายได ้และรายไดอ้ื่น (Relocation/Shift) ทัง้สิน้ 300 -330 ลา้นบาท ต่อปี   

ในปี 2561 JV อยู่ในช่วงการพิจารณาการทบทวนการต่ออายสุญัญา 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)  โดยใน
เดือน มกราคม 2562 ทาง โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) ไดเ้ปิดประมลูส าหรบังาน O&M ทัง้ 2 งาน ซึ่งผลประมลูประกาศในวนัท่ี 6 มนีาคม 
2562 ซึ่ง JV ไม่ชนะการประมลู  

ในปี 2562 JV รบัรูร้ายไดร้วมจ านวน 365 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั 360 ลา้นบาทในปี 2561  และมีก าไรสทุธิปี 2562 
จ านวน 1.5 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2561 จ านวน 18 ลา้นบาท ก าไรสทุธิท่ีลดลงในปี 2562 เนื่องจากขาดทนุจากการดอ้ยค่า
ของสินทรพัย ์จ านวน 24 ลา้นบาท เป็นผลจากการประมาณการขายสินทรพัยท่ี์คาดว่าจะขายไม่ไดจ้ากการปิดโครงการ 

ในปี 2563 JV มีรายไดจ้ากงานสญัญาจา้งเหมางานเดินเครื่องและบ ารุงรกัษา อปุกรณร์ะบบสายพานล าเลียงถา่น 
ส าหรบัโครงการเดินเครื่องและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นลิกไนตห์งสา สปป.ลาว กบั EGAT ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 
ระยะเวลาสญัญา 2 ปี ซึ่งจะสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 รวม รายไดอ้ื่น มีจ านวนทัง้สิน้ 19 ลา้นบาท เนื่องจากหลงัไตร
มาส 2 ปี 2563 ทาง JV อยู่ระหว่างการปิดโครงการซึ่งยงัตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการปิดโครงการ เป็นผลใหค้่าใชจ้่ายขายและบิรหาร ในปี 
2563 อยู่ท่ี 24 ลา้นบาท รวมถึง การดอ้ยค่าสินทรพัยท่ี์คาดว่าจะขายไม่ได ้จ านวน 22 ลา้นบาท เป็นผลให ้JV มีผลขาดทนุสทุธิ 37 
ลา้นบาท  JV อยู่ระหว่างการปิดโครงการท่ี สปป.ลาว ซึ่งคาดว่าจะปิดโครงการไดภ้ายปี 2564 

ในปี 2564 JV ไดด้  าเนินงานครบตามเงื่อนไขในการปิดโครงการกบัทาง HPC ท่ี สปป.ลาว และคาดว่าจะขายสินทรพัย์
และช าระบญัชีกบักรมสรรพากรที่ สปป.ลาว ภายในปี 2565 

 

• สรุป 
ในปี 2564 ถึงแม้ว่าจะมีสถานะการณ์ COVID-19 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกับสถานะการณ ์สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามก าหนด ท าให ้ภาพรวมของผลประกอบการของ กลุ่มธุรกิจ ถิรไทย ยงัคง
ด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสม  เป็นผลให ้บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายไดร้วมทั้งสิน้ 2 ,047 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 20%  แต่
ยงัคงมีอตัราก าไรขัน้ตน้เฉลี่ย ต่อรายไดข้ายและบริการ  23% เปรียบเทียบกบั 18% ในปี 2563 การเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ส่วน
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ใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้าเนื่องจากส่งมอบสินคา้ท่ีมีก าไรขัน้ตน้เฉลี่ยสงู และ บริหารจดัการค่าใชจ้่ายขายและบริหารให้
อยู่ในงบประมาณ เป็นผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  73 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ณ 31 ธันวาคม 2563 ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 12 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีงานคงเหลือทัง้สิน้ 775 ลา้นบาท ซึ่งจะส่งมอบทัง้หมดในปี 2565 และมีมลูค่างานท่ีก าลงัเสนอราคา
และประมาณการของมลูค่าโครงการของทางภาคราชการท่ีทางบริษัท จะเขา้ประมลู ณ 31 ธันวาคม 2564 ประมาณ 10 ,420  ลา้น
บาท ซึ่งคาดว่าจะไดค้  าสั่งซือ้ประมาณ 20% - 25% 

 

3. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

i. ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2564 

      (ล้านบาท) 

รายการ 2563 2564 เปลี่ยนแปลง 
% 

เปลี่ยนแปลง 
รายได้รวม 2,566  2,047  (519) -20% 
รายได้จากการขายและบริการ 2,539 100% 2,021 100% (518) -20% 
ก าไรขั้นต้น 460 18% 468 23% 8 2% 
EBITDA 180 7% 234 12% 53 30% 
EBIT 88 3% 151 7% 63 71% 
ก าไร สุทธิส่วนทีเ่ป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12 0% 73 4% 61 509% 

 

ในปี 2564 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีก าไรสทุธิท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ เท่ากบั 73 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2563 มกี าไรสทุธิ 
ส่วนของที่เป็นผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ จ านวน 12 ลา้นบาท โดยมีปัจจยัหลกั ดงัต่อไปนี ้ 

1. ก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2564 อยู่ท่ี 23% เปรียบเทียบกบัปี 2563 อยู่ท่ี 18% การเพิ่มขึน้ของ
ก าไรขัน้ตน้เกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มหมอ้แปลงไฟฟ้าซึ่งเพิ่มขึน้ จาก 17% ในปี 2563 มาอยู่ท่ี 21% ใน
ปี 2564 สาเหตหุลกัเน่ืองจากมีการส่งมอบหมอ้แปลงไฟฟ้าใหก้บักลุ่มลกูคา้ท่ีสามารถท าอตัราก าไรขัน้ตน้ไดส้งู เนื่องจาก
หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นสินคา้ประเภท Engineering to order ซึ่งมีการค านวนตน้ทนุเป็นแบบ Cost plus ดงันัน้ ก าไรขัน้ตน้
ของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะขึน้อยู่สภาพการแข่งขนั กลยทุธท์างการตลาด ความซบัซอ้นของ Design รวมถึงก าหนดการส่ง
มอบของแต่ละเครือ่ง ซึ่งจะมีผลต่อการรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ท่ีปรากฎในงบการเงินในแต่ละไตรมาส และ/หรือ แต่ละ
ปี แต่อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีความพยายามในการการบริหารจดัการเพื่อท่ีจะรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ถัวเฉลี่ยใหอ้ยู่ใน
ระดบั 18%-20%  

2. ค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2564 อยู่ท่ี 105 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5.1% ของรายไดร้วม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ท่ี 
117 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 4.6% ของรายไดร้วม การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายเมื่อคิดเทียบกบัยอดขายรวม 
เนื่องมาจากรายไดร้วมท่ีลดลงและเกิดจากความพยายามในการหาตลาดท่ีมีอตัราก าไรขัน้ตน้สงู 

3. ค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2564 อยู่ท่ี 235 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 11.5% ของรายไดร้วม เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 ซึ่ง
อยู่ท่ี 265 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 10.3% ต่อรายไดร้วม การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบริหารเมื่อคิดเทียบกบัยอดขายรวม 
เนื่องมาจากรายไดร้วมที่ลดลง  

4. ตน้ทุนทางการเงินปี 2564 อยู่ท่ี 48 ลา้นบาท คิดเป็น 2.3% ของรายไดร้วม เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 ซึ่งอยู่ท่ี 66 ลา้น
บาท คิดเป็น 2.6% ของรายไดร้วม การลดลงเน่ืองจากยอดคงเหลือของเงินกูร้ะยะยาวและหนีส้ินตามสัญญาเช่า ณ. 
31/12/2563 ลดลงจาก 631 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 503 ลา้นบาท ในปี 2564 หรือลดลง 128 ลา้นบาท คิดเป็น 20%  
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ii.   โครงสร้างรายได้   

โครงสรา้งรายได ้(ลา้นบาท)
ด าเนนิการโดย

การถอืหุน้ของ

บรษัิท 2562 % 2563 % 2564 %

กลุม่ Transformer บมจ. ถริไทย

1 รายไดจ้ากการขาย  หมอ้แปลงไฟฟ้า ในประเทศ

หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั 867     35% 1,138   44% 762     37%

หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 690     28% 625     24% 627     31%

รวม 1,556   63% 1,763   69% 1,389   68%

2 รายไดจ้ากการขายหมอ้แปลงไฟฟ้าตา่งประเทศ

หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั 151     6% 18       1% 214     10%

หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 94       4% 197     8% 190     9%

รวม 244     10% 215     8% 404     20%

3 รายไดจ้ากบรกิารหมอ้แปลงไฟฟ้า 56       2% 55       2% 93       5%

4 รายไดอ้ืน่ -      -      -      -      5        0.2%

รวมรายได ้กลุม่ Transformer 1,857   75% 2,033   79% 1,891   92%

กลุม่ Non-Transformer บรษัิทยอ่ย

5 รายไดจ้ากงาน Steel Fabrication/EPC
บจ. แอล.ด.ีเอส.เมทัล 

เวคิร ์(LDS)
98% 98       4% 91       4% 76       4%

6 รายไดก้ารประกอบและจ าหน่ายรถกระเชา้/งาน

บรกิาร/Operation & Maintenance (O&M)

บจ. ถริไทย อ ีแอนด ์เอส

 (TRT E&S)
100% 97       4% 403     16% 54       3%

7 รายไดจ้ากงาน Operation and Maintenance 

(O&M) จบสญัญา กับทาง HPC เมือ่วันที ่

30/6/2563

กจิการรว่มคา้ แอล.ด.ี

เอส - เอ็น.ด.ีพ ี(JV 

LDS-NDP)

LDS - 80% 

TRT E&S 20%
364     15% 12       0.5% -      -

8 รายไดอ้ืน่ๆ 50       2% 27       1% 26       1%

รวมรายได ้กลุม่ Non-Transformer 609     25% 533     21% 156     8%

รายไดร้วมทัง้หมด 2,466   100% 2,566   100% 2,047   100%  
 *รายไดอ้ื่นๆ ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน บตัรภาษี และ รายไดอ้ื่นๆ 
  

ในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย  มีรายไดร้วมจ านวน  2,047 ลา้นบาท แบ่งเป็น 1) รายไดข้องกลุ่มธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวน 
1,891 ลา้นบาท คิดเป็น 92% และ 2) รายไดข้องกลุ่มธุรกิจท่ีไม่ใช่หมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวน 156 ลา้นบาท คิดเป็น 8% แสดง
รายละเอียด ดงันี ้ 
1) ธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้า ประกอบดว้ย แหล่งรายได ้3 ประเภท ดงันี ้ 
1.1) รายไดจ้ากการขาย หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั และหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย ในปี 2564 มีจ านวน 1,793 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นภาครฐั และ ภาคเอกชนในประเทศคิดเป็น 68% ของรายไดร้วม และตลาดต่างประเทศ คิดเป็น 20% ของรายไดร้วม 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 มียอดขายอยู่ท่ี 1,978 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาครฐั และเอกชน 69%  ต่างประเทศ คิดเป็น 8%  

1.2) ธุรกิจการใหบ้ริการ: รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการในปี 2564 ประกอบดว้ย การใหบ้ริการติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า งานบริการ
แกไ้ขซ่อมแซมหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบริการบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้า และงาน
บริการอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน  93  ลา้นบาท  คิดเป็น 5% ของรายไดร้วม 

1.3) รายไดอ้ื่น: รายไดจ้ากการขาย Battery Pack ส าหรบั รถ Golf ท่ีน าเขา้จากผูผ้ลิตท่ีเป็นพนัธมิตรในประเทศจีน  จ านวน 5 
ลา้นบาท คิดเป็น 0.2% ของรายไดร้วม 

 

2) รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจท่ีไม่ใช่หมอ้แปลงไฟฟ้า ในปี 2564 จ านวน 156 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
2.1) รายไดจ้ากงาน  Steel Fabrication/EPC จ านวน 76 ลา้นบาท 
2.2) รายไดจ้ากงานประกอบและจ าหน่ายรถกระเชา้และงานบริการ จ านวน 54 ลา้นบาท   
2.3) รายไดอ้ื่นๆ จ านวน 26 ลา้นบาท  

 

ฐานะทางการเงิน 
(ลา้นบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยยอ่  ณ 31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.64 เปลีย่นแปลง %เปลยีนแปลง
สนิทรัพยห์มนุเวยีน 2,206            66% 1,767       63% (438) -20%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 1,133            34% 1,044       37% (89) -8%
สนิทรพัยร์วม 3,338           100% 2,811     100% (527) -16%
หนีส้นิหมนุเวยีน 1,656            50% 1,191       42% (465) -28%
หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 623              19% 502         18% (121) -19%
หนีส้นิรวม 2,278           68% 1,693     60% (586) -26%
สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่ 1,083            32% 1,145       41% 62               6%  
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สินทรัพยร์วม : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 2,811 ลา้นบาท ลดลง 527 ลา้นบาท จากสิน้ปี 2563 คิด
เป็น -16% ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1)    สินทรัพยห์มุนเวียน ลดลง จ านวน 438 ลา้นบาท หรือคิดเป็น -20% จากปี 2563 ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

• ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ลดลง จ านวน 302 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้ Project Thai Oil ซึ่งมี
มลูค่างาน 780 ลา้นบาท ไดร้บัช าระหนี ้10% ในปี 2563 และ 75% ในปี 2564 ส่วนท่ีเหลืออีก 15% มีก าหนดช าระในปี 2565  

• ในปี 2565 ลกูหนีส้่วนใหญ่ชัน้ดีเป็นลกูหนีท่ี้ยงัไม่ครบก าหนดช าระ คิดเป็นรอ้ย 88% ของยอดลกูหนีส้ทุธิ 

• ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยในปี 2564 อยู่ท่ี 148 วัน เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ท่ี 106 วัน เน่ืองจาก
ระยะเวลาการเก็บหนี ้ขึน้อยู่กับเงื่อนไขตามสญัญาในการเก็บเงินของแต่ละงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั ท่ีเป็น
สินคา้ประเภท Engineering to Order ผลิตตามความตอ้งการของลกูคา้ ท่ีมีเงื่อนไขการส่งมอบและการช าระ ของแต่ละประเภท
จะแตกต่างกนัตามใบสั่งซือ้และสญัญา โดยปกติหมอ้แปลงระบบจ าหน่ายมีระยะเวลาเก็บหนีส้ัน้กว่าหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั 

• บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสญูตามจ านวนหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได ้ภายใตก้าร
ตรวจสอบทุกไตรมาสโดยผูบ้ริหาร ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการตั้งค่าเผื่อสงสัยหนีจ้ะสญูเพิ่ม 5.7 
ลา้นบาท จากปี 2563 ท่ีไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ท าใหค้่าเผื่อสงสัยหนีจ้ะสูญ ณ 31/12/2564 อยู่ท่ี 22.98 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบัปี 2563 อยู่ท่ี 16.59 ลา้นบาท  

• ลูกหนี้อื่น ลดลง 36 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง 21 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหนา้ ลดลง 9 ลา้นบาท  

• สินคา้คงหลือ ลดลง จ านวน 85 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของวตัถุดิบคงเหลือ ท่ีลดลง 77 ลา้นบาท 
จากปี 2563 ใหส้อดคลอ้งกับ มูลค่างานคงเหลือท่ีจะส่งมอบภายในไตรมาส 1 ปี 2565  นอกจากนี ้ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาตัง้ค่า
เผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรบัสินคา้ท่ีต้นทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัและส าหรบัสินคา้ท่ีเสื่อมคุณภาพและคา้งนาน ตาม
มาตรฐานบัญชี ฉบับท่ี 2 เรื่องสินคา้คงเหลือ ซึ่งในปี 2564 มีค่าเผื่อสินคา้เพิ่มขึน้จ านวน 16 ลา้นบาท  ท าให ้ณ. 31 ธันวาคม 
2564 ยอดคงเหลือค่าเผื่อมลูค่าสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ จาก 40 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 56 ลา้นบาท ในปี 2564 

 

2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ลดลง 89 ลา้นบาท หรือ -8% ปัจจัยหลกัมาจาก การลดลงของ ท่ีดิน 
อาคาร อปุกรณ ์ ลดลง 46 ลา้นบาท, สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ลดลง 42 ลา้นบาท และ ภาษีเงินไดท่ี้สามารถขอคืนได ้ลดลง 6 ลา้นบาท 
 

หนีส้ินรวม : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,692 ลา้นบาท ลดลง 586 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น -26% ส่วนใหญ่มาจาก  

• การลดลงของหนีส้ินหมนุเวียน 465 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ ลดลงของ  เงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลง 
324 ลา้นบาท เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ ลดลง 128 ลา้นบาท การลดลงของค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ลดลง 42 ลา้น
บาท  

• การลดลงของหนีส้ินไม่หมนุเวียนรวม 121 ลา้นบาท ซี่งส่วนใหญ่มาจาก การลดลงของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินสทุธิ
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ลดลง 54 ลา้นบาท และ การลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวสทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ีงปี ลดลง 72 ลา้นบาท  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูถื้อหุน้
บริษัทใหญ่ ทัง้สิน้ 1,145 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 62 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 6% สาเหตหุลกัจาก บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีการ
แบ่งปันก าไรเบ็ดเสรจ็รวม ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ส าหรบัปี 2564 จ านวน 68 ลา้นบาท และ การจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 
จ านวน 6 ลา้นบาท   
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน  
• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มสีดัส่วนสินทรพัยห์มนุเวียน 63% และ สดัส่วนสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

37% ในขณะท่ี มสีดัส่วนหนีส้ินหมนุเวียน 42%,  หนีส้ินไม่หมนุเวียน 18% และ ส่วนของผูถื้อหุน้ 40% จะเห็นไดว่้า 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  จ านวน 1,044 ลา้นบาท (37% ของสินทรพัยร์วม) จดัหามา
จากแหล่งเงินทุนระยะยาว คือ ส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวน 1,119 ลา้นบาท (40% ของสินทรพัยร์วม)   

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ท่ีเป็นผู้
ถือหุน้บริษัทใหญ่ เท่ากบั 1.48 เท่า ต ่ากว่า ปี 2563 ส าหรบัอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 
ธันวาคม 2564 อยู่ท่ี 0.98 เท่า ต ่ากว่าปี 2563 แสดงถึงความบริหารจดัการหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ใหม้ีสดัส่วนท่ี
เหมาะสม ซึ่งต  ่ากว่า 1.5 เท่า ตามที่ก าหนดไวใ้นเงื่อนไขของหุน้กู้ของบริษัทท่ีมีภาระในปี 2563  

• บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 อยู่ในระดบั 1.48 เท่า เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน อยู่ท่ี 
1.33 เท่า ปัจจัยหลกัมาจาก เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน, เจา้หนีอ้ื่นๆ-ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย, 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี หนีส้ินหมนุเวียนอื่น – เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 
ลดลงรวม 465 ลา้นบาท  

• ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ ในปี 2564 อยู่ท่ี 3.15 เท่า ซึ่งสงูกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 อยู่ท่ี 1.34 เท่า 
เนื่องจากในปี 2564 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้  ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง และค่าใชจ้่ายการเงินลดลงต ่ากว่าปี 2563  

• อตัราส่วนความสามารถช าระหนี ้(DSCR) อยู่ท่ี 1.45 เท่า ซึ่งสงูกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบั ปี 2563 อยู่ท่ี 0.99 เท่า เนื่องจาก 
EBITDA ในปี 2564 เพิ่มขึน้ 53 ลา้นบาท จากปี 2563, ค่าใชจ้่ายการเงินในปี 2564 รวม ยอดหนีเ้งินกู้ระยะยาวท่ีครบ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี ของปี 2564 ลดลง 20 ลา้นบาทจากปี 2563    

• อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) อยู่ท่ี 6.37% ซึ่งสงูกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบั ปี 2563 อยู่ท่ี 0.79%  เนื่องจาก ในปี 
2564 มีก าไรสทุธิ สงูขึน้ 61 ลา้นบาท จากปี 2563 

• อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (ROA) อยู่ท่ี 2.26% ซึ่งสงูกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบั ปี 2563 อยู่ท่ี 0.25% เนื่องจาก ในปี 
2564 มีก าไรสทุธิ สงูขึน้ 61 ลา้นบาท จากปี 2563 รวมถึง สินทรพัยร์วม ณ. 31 ธันวาคม 2564 ลดลง 526 ลา้นบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจาก การลดลงของ เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ ลดลง 128 ลา้นบาท  และการลดลงของค่าใชจ้่ายคา้ง
จ่าย ลดลงสทุธิ 42 ลา้นบาท  

 

 โดยสรุป บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจะควบคมุ อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่เกิน 1.5 
เท่า และจะบริหารจดัการ EBITDA ใหม้ีสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัภาระเงินตน้และดอกเบีย้  นอกเหนือจากนีบ้ริษัทมีนโยบายท่ีจะ
ส ารองวงเงินกูร้ะยะสัน้จากทางสถาบนัการเงิน โดยมีเงื่อนไขท่ีสามารถเรียกเงินกูร้ะยะสัน้โดยใชเ้วลาไม่เกิน 3-5 วนั และสามารถ
ช าระเงินคืนก่อนครบก าหนดช าระโดยไม่มีเบีย้ปรบั โดยมีการทบทวนวงเงินทุกปี ซึ่ง ณ สิน้ธันวาคม 2564 ทางบริษัทฯและบริษัท
ย่อย มีวงเงินประเภทนีอ้ยู่ประมาณ 350 ลา้นบาท เพื่อเป็นการส ารองสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อย ภายใตน้โยบายวินยั
ทางการเงินท่ีเขม้งวด ทางบิรษัทฯและบริษัทย่อย บริหารจดัการโครงสรา้งเงินทุนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม  
 

iii. สภาพคล่อง 
(ลา้นบาท)

สภาพคลอ่ง (ลา้นบาท) 2564

กระแสเงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมการด าเนนิงาน 489            

กระแสเงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมการลงทุน (23)

กระแสเงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมการจัดหาเงนิ (494)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้  (ลดลง) (28)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ตน้งวด 344            

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราตา่งประเทศ 1                 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ปลายงวด 316             
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 2564 จ านวน 316 ลา้นบาท ต ่ากว่าเมื่อเทียบกับเงินสดตน้งวดปี 2564 
จ านวน 344 ลา้นบาท เนื่องจาก  

• กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานสทุธิจ านวน 489 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก  
1. ก าไร จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน 270 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก ก าไรสทุธิใน

ปี 2564 จ านวน 69 ลา้นบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 83 ลา้นบาท ขาดทนุจากการลดลงมลูค่าสินคา้
คงเหลือ (กลบัรายการ) 29 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงิน 48 ลา้นบาท และค่าใชจ้่าย ทางภาษี 28 ลา้นบาท  

2. การลดลงของสินทรพัยด์  าเนินงาน 375 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เกิดจาก การลดลงของลกูหนีก้ารคา้ 301 ลา้นบาท การ
ลดลงของลกูหนีอ้ื่น 36 ลา้นบาท และ การลดลงของสินคา้คงเหลือ 49 ลา้นบาท 

3. การลดลงของหนีส้ินด าเนินงาน (133) ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การลดลงของเจา้หนีอ้ื่น (164) ลา้น 
4. เงินสดจ่ายภาษีเงินไดส้ทุธิ (23) ลา้นบาท  

• กระแสเงินสด (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ จ านวน (23) ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การซือ้ ท่ีดินอาคารและอปุกรณ ์
จ านวน (11) ลา้นบาท และ จ่ายเจา้หนีค้่าซือ้ทรพัยส์ิน จ านวน (14) ลา้นบาท  

• กระแสเงินสด (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน จ านวน (494) ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก จ่ายดอกเบีย้ (45) ลา้นบาท 
เงินเบิกเกินบญัชี และ เงินกูย้ืนระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง (326) ลา้นบท เงินกูร้ะยะยาว ลดลง (75) ลา้นบาท 
และ จ่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่า (43) ลา้นบาท และ จ่ายเงินปันผล (6) ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6     :  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 
 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ไดด้ าเนินการสรรหา
กรรมการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท และในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2565 เม่ือวนัที่ 23 
กมุภาพนัธ ์2565  พิจารณาแลว้ เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  เพื่อพิจารณาอนมุตัิ กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ในปี 2565 มีรายนามดงัต่อไปนี ้

1.  นายอวยชยั ศิรวิจนา  กรรมการ 
2.  นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์ กรรมการอิสระ 
3.  นายสมชาย โรจนรุ์ง่วศินกลุ กรรมการอิสระ 
4.  นายบญุชยั โสวรรณวณิชกลุ กรรมการ 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง  หรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ของ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั และ 
มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณใ์นธรุกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ สามารถที่จะช่วยพฒันา
บรษิัทฯได ้ ทัง้นีไ้ดข้อเชิญผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัทฯ ตามเกณฑท์ี่ก าหนดเป็นการลว่งหนา้ ซึ่งประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องทางตลาดหลกัทรพัย ์ และ เว็บไซต์
ของบรษิัท ตัง้แต่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ จงึเหน็สมควร
ใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง พรอ้มแนบประวตัิกรรมการที่ออกตามวาระ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้เลือกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หนึง่ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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    เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6   : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
 
ช่ือ : นายอวยชยั  ศิรวิจนา 
 
อายุ : 67  ปี 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / ผูบ้รหิาร 
 (มีอ านาจลงนามผกูพนัรว่มกบันายสมัพนัธ)์ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 16 ปี 5 เดือน (ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2548) 
การถือหุ้นของบรษิัทฯ : 1,519,500 หุน้  คิดเป็น  0.37% 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD 

• ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนลียพีระจอมเกลา้ วิทยาเขตธนบรุี 

• ปรญิญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการความขดัแยง้) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• Directors Accreditation Program(DAP), 2004 

• Finance for Non-Finance Director(FN), 2004 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง : 
2551 – ปัจจุบัน ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการบรษิัท/กรรมการบรหิาร บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 

กิจการอ่ืนในต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 3 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี 

องคก์รอื่น่ / กิจกรรมพิเศษที่ส่ าคัญ : ไม่มี 
 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม  ในปี 2564   -      มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  6 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
   

ผลงานปี 2564    -      ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการบรหิารและการจดัการธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6   : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (ต่อ) 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
 
ช่ือ : นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์
 
อายุ : 67 ปี 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระ : 9 ปี  1 เดือน (แต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2555) 
เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีจ่ะเสนอในคร้ังนี้ : 12 ปี 1 เดือน (บรษิัทฯ มีความจ าเป็น
ในการเสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีการด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องดว้ยกรรมการอิสระท่านนี ้มี
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ) 
การถือหุ้นของบริษัทฯ : (ไม่มี)  
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD 

• ปรญิญาโท ภาควิชาการบรหิารธรุกิจ, Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA. 

• ปรญิญาตรีสาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์
• Capital Market Academy Leadership Program 
• Politics and governance in Democratic Systems for Executive #8, King Pradjadhipok’s Institute 
• Advanced Management for Bankers, Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. 
• Financial Institution Governance Program, FGP 3/2011 
• Role of The Compensation Committee Program (RCC) 
• Director Certificate Program (DCP) 
• Improving Board Decisions (IBD) 
• Director Certification Program Update (DCPU 2/2014) 
• Advanced Audit Committee Program (AACP 15/2014) 
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 10/2014) 
• Role of the Chairman Program (RCP 33/2014) 
• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 25/2015) 
• Ethical Leadership Program (ELP4/2016) 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง : 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ธนากรผลิตภณัฑน์ า้มนัพืช จ ากดั 
2558 – 2563 กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการประธาน / คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)
จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2563 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาอาวโุส สมาคมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
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ต าแหน่งงานในปัจจุบันกิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 1 แห่ง    

กิจการอ่ืนในต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 2 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี 

 
มลีักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ ดงันี้ 

 -     การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิัทย่อย     -      ไม่เป็น 
        -     การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บรษิทัย่อย หรือ  
              นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  -      ไม่มี 

(1) เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงานพนกังาน     
 ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า     -      ไม่เป็น 

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

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564 -      มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  6 ครัง้ เขา้ประชมุ  6 ครัง้ 
   -      มีการประชมุคณะกรรมตรวจสอบ  5 ครัง้ เขา้ประชมุ  5 ครัง้ 
 
ผลงานปี 2564     -    ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการบรหิารและการจดัการธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6   : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (ต่อ) 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
 
 
ช่ือ : นายสมชาย โรจนรุ์ง่วศินกลุ  
 
อายุ : 64  ปี 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี 11 เดือน (ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2561) 
เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่จะเสนอในคร้ังนี ้: 6 ปี 11 เดือน 

การถือหุ้นของบริษัทฯ : (ไม่มี)  
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD : 

• ปรญิญาโท Master of Engineering Major Electric Power, Rensselaer Polytechnic Institute 
University, USA 

• ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร(์ไฟฟ้าก าลงั) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร วิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 17 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน รุน่ที่ 2 สถาบนัพระปกเกลา้ 
• หลกัสตูรการฝึกอบรม ผูป้ระเมนิหอ้งปฏิบตัิการทดสอบ และสอบเทียบ (Assessor Course ISO/IEC 

17025) ส านกังานมาตรญานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
• หลกัสตูรฝึกอบรม (Calibration and Traceability of Measurement) สถาบนัมาตรวิทยา 
• การสมันาเชิงปฏิบตัิการ APLAC Workshop on Measurement Uncertainty เขตบรหิารพิเศษฮ่องกง 

แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 
• หลกัสตูรการฝึกอบรม Management Development for Organization Transformation 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง : 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2563 – 2564 กรรมการสรรหา บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559 ผูว่้าการ การไฟฟ้านครหลวง 

ต าแหน่งงานปัจจุบันในกิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
กิจการอ่ืนในต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี 
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มลีักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ ดังนี้ 

 -     การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย     -      ไม่เป็น 
        -     การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บรษิทัย่อย หรือ  
              นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  -      ไม่มี 

(4) เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงานพนกังาน     
 ลกูจา้ง หรือทีป่รกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า     -      ไม่เป็น 

(5) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ       -      ไม่เป็น 
(6) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส  าคญั    -      ไม่มี 
ทัง้นีค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อให ้เป็นกรรมการอิสระดงักลา่วจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564 -      มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  6 ครัง้ เขา้ประชมุ  6 ครัง้ 
   -      มีการประชมุคณะกรรมตรวจสอบ  5 ครัง้ เขา้ประชมุ  5 ครัง้ 
 
ผลงานปี 2564     -    ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการบรหิารและการจดัการธุรกิจ 
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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 หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

8. สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิัท โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท

ฯ รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

 
        นอกจากนี ้บรษิัทฯไดพ้ิจารณาคณุสมบติัในดา้นอื่นๆประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ ์ความรู ้ความ

เชี่ยวชาญ และจรยิธรรม เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิทัฯ  
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เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่6   : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (ต่อ) 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
 
 
ช่ือ : นายบญุชยั  โสวรรณวิณิชกลุ 
 
อายุ : 64  ปี 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการบรษิัท  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ :  3 เดือน (ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 13 มกราคม 2565) 
การถือหุ้นของบริษัทฯ : (ไม่มี) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD 

• ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(คอมพิวเตอร)์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปรญิญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการความขดัแยง้) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 90/2550  

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 41/2555 

• ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 14 

• การก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน(PDI) รุน่ที่ 3 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง : 
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ/กรรมการตรวจสอบ การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบรษิัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบรษิัท เดฟเวอรฮ์ดู จ ากดั 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบรษิัท กรุงไทยคอมพิวเตอร ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
2563 - 2564  ที่ปรกึษาประธานบรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2560 - 2563  กรรมการบรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 1 แห่ง 
กิจการอ่ืนในต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 4 แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม  ในปี 2564   -      ไมมี่ (เนื่องจากไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2565) 
ผลงานปี 2564   -      ไมมี่ (เนื่องจากไดร้บัการแต่งตัง้เม่ือวนัที่ 13 มกราคม 2565) 
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เอกสารแนบ 5 
ประกอบการพิจารณาในวาระที ่7     : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 
ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ  

  
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายละเอียด 

 ปี 2564  ปี 2565 ( 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 2565 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 ไดพ้ิจารณาใหน้  าเรือ่งพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2565  ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  ทางคณะกรรมการ 
มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ดงันี ้
 

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

รายนามผูส้อบบญัชี        เลขที่ใบอนญุาต          ปีที่ตรวจสอบ    
1)  นางณฐัสรคัร ์      สโรชนนัทจ์ีน  4563  (2548-2550, 2554-2557,2563-2564) 
2)  นางสาวดรณี    สมก าเนิด  5007      - 
3)  นางสาวจารุณี    น่วมแม่   5596     - 
4)  นายศิรเมศร ์ อคัรโชติกลุนนัท ์  11821   - 

ผูส้อบบญัชีจากส านกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยก าหนดคา่ตอบแทนของบรษิัทฯ และ
บรษิัทย่อยประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน  2,740,000  บาท 
 

 2.  ก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรบั บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
       2.1   ค่าสอบบญัชี 
หน่วย : บาท 2564 2565 (ปีทีเ่สนอ) เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) 1,980,000 1,980,000 - 
บริษัท ไทยฟิน จ ากัด 130,000   130,000   - 
บริษัท ถิรไทย อี แอนด ์เอส จ ากดั 200,000   200,000   - 
บรษัิท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิรค์ จ ากัด 350,000   350,000   - 
กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส.-เอ็น.ดี.พ ี 80,000 80,000 - 

รวมค่าสอบบัญชีท้ังสิน้ 2,740,000   2,740,000   - 
 

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
ซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอืน่ ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแตว่นั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัท
ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวน
ผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้น ขอ้บงัคบั ขอ้ 38. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนั
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยที่เกิดจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 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 
  สถานที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ตอ้งอยูใ่นทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส 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
มีคะแนนเสียงเท่ากนั 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 หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนท่ีส 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  



ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําป ี  2565
 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 836
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เอกสารแนบ 9 
แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ 
 

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยงัคงตอ้ง
ด าเนินการประชมุสามญัผูป้ระจ าปีของบริษัทฯ (การประชมุ“AGM”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ภายใตส้ถานการณ์
ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยในสขุภาพของผูถื้อหุน้ทกุท่าน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประชมุ AGM บริษัทฯจึงมีขอ้แนะน าและชีแ้จง
เก่ียวกับมาตรการของบริษัทฯ ในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามขอ้พึงปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง การป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรบัการจดัการ
ประชมุ สมัมนา หรือกิจกรรมอี่นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน 

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผูถื้อหุน้ จึงขอแจง้
ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเก่ียวกับแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ ดงันี ้
 

1. ขอความรว่มมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 เนื่องจากการจดัประชมุ AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้

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

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มแนบหลกัฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 11 ของหนงัสือเชิญ
ประชมุที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ และจดัส่งมาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
1.2  ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งค าถามไดล้่วงหนา้ถึงวันท่ี 25 เมษายน 

2565 เพื่อใหบ้ริษัทสามารถรวบรวมค าถามไดอ้ย่างครบถว้น โดยผ่านช่องทาง ดงันี ้
(1) ส่งมาท่ีบริษัทพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 
(2) อีเมล: ir@tirathai.co.th 

1.3  ในกรณีท่านผูถื้อหุน้ท่ีไดม้ีการมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ไดอ้ านวยความสะดวก ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ โดย
บริษัทฯ จดัใหม้ีการบนัทึก VDO และเผยแพรบ่นช่องทางเว๊ปไซดบ์ริษัทฯ www.tirathai.co.th หลงัจากวนัท่ี 28 เมษายน 2565 

 

2. กรณีทีผู่้ถือหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ในกรณีหากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคท่ี์จะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอแจง้วิธีการปฏิบตัิของบริษัท ฯ และการเตรียม

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

ผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้ตรวจ COVID-19 ดว้ยตวัเองหรือชุดตรวจ ATK ก่อนเขา้ร่วมประชมุหาก

กรุณาน าส่ง 

ส่วนงานส านกัเลขานกุารบรษิัท (หนงัสือมอบฉนัทะ) 
บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมบางป ู(ซอย 8D) ต าบลแพรกษา  
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ  

                                 10280 

http://www.tirathai.co.th/
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สามารถตรวจได ้กรณีหากปรากฎว่ามีท่านผูถื้อหุน้ท่ีมีอาการดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นีผู้ถื้อ
หุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ได ้อาการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนีจ้ะถือว่าอาจเป็นอาการตอ้งสงสยั 

• มีไข ้(มีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป)  

• ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ  

2.2 บริษัทฯ จัดเตรียมจดุลา้งมือ หรือแอลกอฮอลเ์จลใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ และขอใหท่้านผูถื้อหุน้ลา้งมือแอลกอฮอลเ์จลก่อน 
และหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้รว่มประชมุ  

2.3 ตลอดระยะเวลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านปฏิบัติตาม
ค าแนะน า ดงัต่อไปนี ้ 

• กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา  

• กรุณาลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยแอลกอฮอลเ์จล 

2.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั บริษัทฯ จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุที่ประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชมุ ขอใหส้่งค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานท่ีประชมุต่อไป 

 
3. การเตรียมพืน้ทีก่ารลงทะเบียน และจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากความแออัดของผูถื้อหุน้ในพืน้ท่ีการจัด
ประชมุ โดยบริษัทฯ มีมาตรการดงันี ้

3.1  เปิดรบัการลงทะเบียนเวลา 8.00 น.  
3.2 บริษัทฯ ตัง้จดุคดักรองพรอ้มทัง้อปุกรณต์่างๆ บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้สถานท่ีประชุม และบริษัทฯ ขอใหท่้านผู้

ถือหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกท่านกรอกแบบ สอบถามเพื่อคดักรองเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเขา้ประชมุ การต่อแถว 
ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร  

3.3  บริษัทฯ ไดจ้ัดสถานท่ีส าหรบัการประชุมท่ีมีอาการถ่ายเทสะดวก และท าความสะอาดบริเวณโดยรอบดว้ยการ
พ่นน า้ยาฆ่าเชือ้โรค ก่อนวนัประชมุ 

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

3.5 บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมใหก้ระชับท่ีสดุ และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

3.6  บริษัทฯ จดัอาหารว่างเป็นชดุ BOX SET และขอความรว่มมือไม่รบัประทานในบริเวณการจดัประชมุทัง้หมด 
 

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

บริษัทฯ งดแจกรายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม และเอกสารอื่นๆ ในวนัประชุม เพื่อลดการ
สมัผสัสิ่งของรว่มกบัผูอ้ื่น และเพื่อความปลอดภยัสขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย 

บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน โปรดด าเนินการตามแนวปฏิบัติ
ดังกล่าว ทั้งนี ้หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บริษัทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิและมาตรการดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 

http://www.tirathai.co.th/
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เอกสารแนบ 10 
แผนทีข่องสถานทีจั่ดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

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 
 

  
 
การเดนิทาง 
บรษิัทฯ 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 25 เมษายน 2565 ซึ่งทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ส  าหรบัผูข้อใชบ้รกิารรถรบั-สง่ที่ไดส้  ารองที่นั่งเท่านัน้ 




