
 
 

(หนา้ท่ี 1) 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 
บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันท่ี  28  เมษายน  2565  เวลา 10.00 น. 
ณ บริษัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 516/2 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี)   

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

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

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

กรรมการสรรหา 
4. นาย สิงหะ  นิกรพนัธ์ุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
5. นายไต ้ จงอ้ี   กรรมการ 
6. นายบุญชยั โสวรรณวนิชกุล กรรมการ 
7. นายอวยชยั ศิริวจนา กรรมการ/กรรมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
8. นางสุนนัท ์ สันติโชตินนัท ์ กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2. นายจารุวิทย ์ สวนมาลี  กรรมการ 
3. นายอมัพรทตั  พูลเจริญ  กรรมการ 

 
ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 11 คน เขา้ร่วมประชุม 8 คน คดิเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ร้อยละ 72.72 
 
ผู้สอบบัญชี จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
 1. นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น   
 
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกลัไลน์ จ ากัด 
 1. นายพลกฤษณ์  กฤษณสุวรรณ 
 
  พิธีกรกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

นายกานต์  วงษป์าน เลขานุการบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีเลขานุการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 และ
กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัแนว



 
 

(หนา้ท่ี 2) 
 

ปฏิบติัและมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2565 ของบริษทัฯ และช้ีแจงตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ในขอ้ 38. “ในการประชุมผูถื้อหุ้น
ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด (เท่ากบั  102,629,390 หุ้น) หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น  มาประชุม
ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม” 

 ก่อนเร่ิมวาระการประชุม  เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวแนะน ากรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ นายสัมพนัธ์  วงษป์าน ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ และนายกานต์  วงษป์าน ต าแหน่ง เลขานุการบริษทั และ
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั พร้อมกล่าวต้อนรับนายเมธีกุล  อนัอดิเรกกุล 
อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ท่ีสละเวลาเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ
บริษทั 
 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดข้อเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นการล่วงหน้า ซ่ึงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของทางตลาด
หลกัทรัพยแ์ละ เวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอ 
 และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกตอ้งและโปร่งใส เลขานุการบริษทัจึงไดเ้สนอขอให้ผูถื้อหุ้น 
ท่ีมาเข้าร่วมประชุม เสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูสั้งเกตการณ์และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงร่วมกับท่ีปรึกษากฎหมาย โดยมีผูถื้อหุ้นอาสาสมัครท าหน้าท่ีดังกล่าว จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชูเกียรติ  
นิมมานนิตย ์และ นายวีระนนัท์  ช่ืนสุวรรณ และแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  นายเสริมศกัด์ิ   อุทยัฉัตร เลขหมายใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ  918/2535  นกักฎหมายอิสระ จะมาท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนของบริษทั 
 เลขานุการบริษทักล่าวเรียนเชิญ นายเสริมสกุล  คลา้ยแกว้ ประธานกรรมการ บริษทั ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 กล่าวเปิดการประชุม 

ประธานกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทุกท่าน ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ นกัลงทุนสถาบนั ผูแ้ทนจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย และท่านผูมี้เกียรติทุกท่าน เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ และมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษทัช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน, วิธีการนบัคะแนนและการใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และแจง้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตว่าระ ดงัน้ี 

-     ขอความร่วมมือเก่ียวกบัการลงมติในแต่ละวาระ โดยขอให้ผูถื้อหุ้นกากบาทในช่องเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้นในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให้ตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

-     ในบตัรลงคะแนน ขอให้กากบาทในช่องมาดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ และเซ็นช่ือทุกแผน่ 
-      ส าหรับในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียงเสมอ 
-     ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียงก่อน ขอให้ยกมือเพ่ือแสดงตวัให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนน หลงัจากนั้นจะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย
เพื่อตรวจนบัคะแนนและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  

-     ส าหรับผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่ส่งบตัรลงคะแนน ในวาระท่ีลงคะแนนเสียง 
บริษทัจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในวาระนั้น 



 
 

(หนา้ท่ี 3) 
 

-     ในกรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความประสงคไ์วใ้นหนงัสือมอบฉันทะแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทางบริษทัไม่แจกบตัรลงคะแนนให้ผูรั้บมอบฉนัทะในวาระนั้น เน่ืองจากบริษทัไดบ้นัทึกคะแนน
ในวาระดงักล่าวไวแ้ลว้ 

-     ส าหรับการนบัผลการลงคะแนนในวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี  แบ่งเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 

          1.    วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระท่ี  2,4,5,6,8 

          2.    วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2  ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุม ไดแ้ก่ วาระท่ี 7 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ จากผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมทั้งส้ิน 78 ราย (ผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 29 ราย จ านวนหุ้น 69,887,719 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 
49 ราย จ านวนหุ้น 76,404,395 หุ้น)    รวมจ านวนหุ้นได้ทั้ งส้ิน  146,292,114 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 47 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ 
 

เม่ือผูถื้อหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนเสียงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ประธานฯไดด้ าเนินการประชุม
ตามวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที่  1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจง้เพื่อทราบ 
 

วาระท่ี  2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2564 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี  27 
เมษายน 2564  ซ่ึงทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564” ซ่ึงบริษทัฯ ได้
จดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือเสนอแกไ้ข
รายงานการประชุมเป็นอยา่งอืน่ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็น
ดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 146,292,114  เสียง 
เห็นดว้ย           146,292,062 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย              - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง)    52 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
 



 
 

(หนา้ท่ี 4) 
 

มต ิ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน  

 

วาระท่ี  3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2564 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบ
ปี 2564 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ และขอให้นายสัมพนัธ์  วงษป์าน กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอรายละเอียดในวาระน้ี 
 นายสัมพันธ์  วงษ์ปาน กรรมการผูจ้ ัดการ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ พร้อมแสดง Presentation 
ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี2564” และ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี รายงานประจ าปี 2564  แบบ 56-1 One Report (หน้า 36-49) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม่มีการซกัถาม ประธานฯ เสนอใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 
 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2564 

 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2564 

 ประธานแจง้ใหน้ายกานต ์  วงษป์าน รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บญัชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั 
เป็นผูช้ี้แจง้เพ่ิมเติมในส่วนน้ีรายละเอียดปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี รายงานประจ าปี 2564  แบบ 56-1 
One Report (ส่วนที ่3 งบการเงนิ)  
 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3  
“รายงานประจ าปี 2564  แบบ 56-1 One Report รูปแบบ QR Code”  ซ่ึงบริษทัไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
แลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบั

คะแนนเป็นดงัน้ี 
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 146,292,114  เสียง 

เห็นดว้ย           146,292,062 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย                 52 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง) - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

  



 
 

(หนา้ท่ี 5) 
 

มต ิ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานแจง้ใหน้ายกานต ์ วงษป์าน เลขานุการบริษทั เป็นผูช้ี้แจง้ในส่วนน้ี 

 เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั ขอ้ 49 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อน่ึง ทางบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหกัส ารองตามกฎหมายทั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เงิน
ส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวนทั้งส้ิน 35,920,286.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  ซ่ึงถือว่าครบทั้งจ านวนตามกฎหมายแลว้ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565  เม่ือวนัท่ี 23 
กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติั การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 
และการจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงาน งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2564  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2563 ปี 2564 

1. (ขาดทนุ) ก าไรสุทธิ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ
หลกัหกัส ารองตามกฎหมาย 

2. ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีน ามาจ่ายปันผล 
3. จ านวนหุน้ท่ีจ่ายปันผล 
4. อตัราการจ่ายเงินปันผล 
5. รวมปันผลจ่ายทั้งส้ิน  
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อก าไรสุทธิ  

8,521,062.89 บาท 
 

- 
308,008,272 หุน้ 
0.02 บาทต่อหุน้ 

6,160,165.44 บาท 
ร้อยละ 72.29 

69,432,356.46 
 

- 
308,008,272 หุน้ 
0.12 บาทต่อหุน้ 

36,960,992.64 บาท 
ร้อยละ 53.23  

 
 จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นพจิารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ “หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  
2564  ในวาระท่ี 5”  ซ่ึงบริษทัไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนน
เป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 146,292,114  เสียง 
เห็นดว้ย           146,292,114 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย              - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง) - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

 



 
 

(หนา้ท่ี 6) 
 

 มต ิ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติ อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ในอตัรา
หุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36,960,992.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.23 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลและหกัส ารองตามกฎหมายแลว้ ส าหรับผลการด าเนินงาน งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ เท่ากบั 69,432,356.46 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  ใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม  2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ   

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 20 ซ่ึงก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
ทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯนั้น 
ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ จึงจ าเป็นตอ้งพจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระ ซ่ึงมีรายนามกรรมการท่ีตอ้งพน้ต าแหน่งในปีน้ี ไดแ้ก่ 

1.  นายอวยชยั ศิริวจนา  กรรมการ 
2.  นายสิงหะ นิกรพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ 
3.  นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล กรรมการอิสระ 
4.  นายบุญชยั โสวรรณวณิชกุล กรรมการ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ เป็นการล่วงหนา้  นบัตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ โดยประธาน ขอเชิญกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือเขา้รับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการออกนอกท่ีประชุมชัว่คราว 

ประธาน แจง้ว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคร้ังท่ี 1/2565 และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ัง
ท่ี 2/2565 คณะกรรมการสรรหาเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง รายละเอียดท่ีปรากฏใน
หนงัสือเชิญประชุม หนา้ 24-31 เอกสารแนบ 4 โดยขอเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพจิารณาอนุมติัในการประชุมคร้ังน้ี ตามขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น
แต่อยา่งใด ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

1.  นายอวยชยั ศิริวจนา ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 146,292,114  เสียง 

เห็นดว้ย           146,292,062 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย                  52 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง) - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
 

2.  นายสิงหะ นิกรพนัธ์ุ ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 146,292,114  เสียง 



 
 

(หนา้ท่ี 7) 
 

เห็นดว้ย           146,291,842 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
ไม่เห็นดว้ย                272 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0002 
งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง) - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
 

3.  นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 146,292,114  เสียง 

เห็นดว้ย           146,292,062 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย                  52 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง) - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

 
4.  นายบุญชยั โสวรรณวณิชกุล ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 146,292,114  เสียง 

เห็นดว้ย           146,292,062 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย                  52 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง) - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

 

ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จะประกอบดว้ย 
1. นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
2. นายสัมพนัธ ์ วงษป์าน  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายจารุวิทย ์ สวนมาลี  กรรมการ 
4. นายอวยชยั ศิริวจนา  กรรมการ 
5. นายอมัพรทตั พูลเจริญ  กรรมการ 
6. นางสุนนัท ์ สันติโชตินนัท ์  กรรมการ 
7. นายไต ้ จงอ้ี   กรรมการ 
8. นายบุญชยั โสวรรณวณิชกุล กรรมการ 
9. นายอรรณพ เตกะจรินทร์  กรรมการอิสระ 
10. นายสิงหะ   นิกรพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ 
11. นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล กรรมการอิสระ 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ ให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ

ต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 
 



 
 

(หนา้ท่ี 8) 
 

วาระท่ี 7 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั จึงจ าเป็นตอ้งพจิารณา ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 “ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และกรรมการตรวจสอบ” ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงบริษทัไดส่้งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยใน
คร้ังน้ี คณะกรรมการษริษทั ฯ ไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษทัฯ แลว้ซ่ึง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอซ่ึงเป็นอตัราเดิม  ดงัน้ี 

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

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

3. โบนสักรรมการ 
- โบนสัรวมค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม  วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท 
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม  
 เม่ือไม่มีการซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 146,292,114  เสียง 
เห็นดว้ย         146,292,062 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย                52 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0 

  งดออกเสียง   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  มต ิ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2565  วงเงินไมเ่กิน  5,500,000 บาท 
ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
วาระท่ี 8 พจิารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

 ประธาน ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯทุกปี โดยผา่นการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณาอนุมติัการแต่งตั้ง   

1) นางณัฐสรัคร์ สโรชนนัทจี์น  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563    หรือ 
2) นางสาวดรณี สมก าเนิด  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007    หรือ 
3) นางสาวจารุณี น่วมแม่  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596    หรือ 
4) นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821 



 
 

(หนา้ท่ี 9) 
 

ผูส้อบบญัชีแห่งส านกังาน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับระยะเวลาบญัชีปี 2565 โดย
ผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ส าหรับรอบปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,740,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 
หนา้ 33 ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงบริษทัไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี   

ในการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน มีทั้งส้ิน 146,292,114  เสียง 
เห็นดว้ย           146,292,062 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย                  52 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง  (ไม่ค  านวณเป็นฐานเสียง) - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
บตัรเสีย     - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

  

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัส าหรับระยะเวลาบญัชีปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับรอบปี 2565 
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,740,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

เม่ือครบวาระท่ีเสนอในท่ีประชุมแล้ว  ประธานฯ  ได้เพ่ิมเติมข้อมูลการด าเนินงานในปัจจุบัน และตอบข้อ
ซกัถามผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติม โดยสรุปดงัน้ี  

 

นายเมธีกุล  อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สอบถามดงัน้ี 
1. เน่ืองจากกระแสรถไฟฟ้า EV มาแรง บริษทัฯ สามารถเกาะกระแสไดบ้า้งหรือไม่ เช่นท่ีสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

เป็นตน้และธุรกิจแบตเตอร่ีของบริษทัฯ มีแนวโนม้อยา่งไร  
2. การควบคุมตน้ทุน ราคาวสัดุ และอตัราแลกเปล่ียน บริษทัฯ มีหลกัการด าเนินการอยา่งไร 
3. ขอเยี่ยมชมโรงงาน  

คุณสัมพนัธ์ วงษป์าน ตอบค าถามดงัน้ี 
1. บมจ. ถิรไทย ได้เร่ิมเข้าธุรกิจแบตเตอร่ีร่วม 3 ปีแลว้ ผลประกอบการเม่ือปี 2564 มีการรับรู้รายไดใ้นธุรกิจ

แบตเตอร่ีประมาณ 5 ลา้นบาท ในปี 2565 การรับรู้รายได้มีโอกาสประมาณ 100 ลา้นบาท  ซ่ึงธุรกิจแบตเตอร่ีเป็นธุรกิจท่ี
ก าลงัเติบโตในประเทศไทย โดยบริษทัฯ มีพนัธมิตรท่ีแนบแน่นจากประเทศจีน ท าให้สามารถน าเข้าแบตเตอร่ีเข้ามา
สนับสนุนธุรกิจต่อเน่ืองภายในประเทศ ทั้งในอุตสาหกรรมรถกอล์ฟ และรถ EV ในอนาคตมีการร่วมมือกบัสถาบนัต่างๆ 
โดยเป็นการเนน้การส่งมอบแบตเตอร่ีคุณภาพสูง โดยปัจจุบนัไดร่้วมมือกบับริษทัภายในประเทศตามท่ีไดมี้การส่ือสารผา่น
ส่ือไป  และส าหรับปีน้ีบริษทัฯ ก าลงัจะมีการขยายแผนการตลาดให้ไดม้ากขึ้น พร้อมทั้ง เตรียมตวัในส่วนของสถานีชาร์จ
รถไฟฟ้าหรือ EV Charging Station ซ่ึงจะเป็นนโยบายในล าดบัต่อไป 

2. ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้า ซ่ึงมีสัดส่วนการรับรู้รายได ้ปี 2564  ประมาณ 90% ซ่ึง
ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์และโครงการท่ีไดรั้บ  การควบคุมตน้ทุนในธุรกิจหมอ้แปลงไฟฟ้าของบริษทัฯ  มีการขายทั้งภาครัฐ



 
 

(หนา้ท่ี 10) 
 

และภาคเอกชนซ่ึ งมีการเจรจาล่วงหน้า และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) คือ กระบวนการจดัการการผลิต การ
จดัหาวตัถุดิบ บริหารการผลิต เพื่อก าหนดราคาให้ไดต้ามบญัชีตน้ทุน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ด าเนินการ  มาโดยตลอด ทั้งน้ีใน
ปีน้ีมีสถานการณ์การท่ีผนัผวนสูงมาก  ซ่ึงบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบบางส่วนแต่  บริษทัฯ มีระบบควบคุม ในการก าหนด
ราคา ท่ีสร้างความมัน่ใจได ้ ทั้งน้ีในส่วนของ อตัราแลกเปล่ียน บริษทัฯ มีการจดัการดา้นรายรับและรายจ่าย ในสกุลเงิน
เดียวกนัซ่ึงเป็นแนวทางในการด าเนินการ  โดยบริษทัฯ จะพยายามบริหารงานให้ดีท่ีสุด 

3. บริษทัฯ ยินดีเป็นอย่างย่ิงโดยเปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้เยี่ยมชมโรงงาน 3 ในวนัน้ี และขอให้นาย
อวยชยั  ศิริวจนา กรรมการของบริษทัฯ เป็นผูแ้นะน ารายละเอียด และพาเยี่ยมชมโรงงานต่อไป 

 
เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ ไดข้อบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วม

ประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวนัน้ี และขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 

 
 

    ลงช่ือ.................................................................. ประธานท่ีประชุม  
                         ( นายเสริมสกุล คลา้ยแกว้ ) 
 
                                                       
    ลงช่ือ.................................................................. เลขานุการบริษทั 
                             ( นายกานต ์ วงษป์าน ) 
 
การรับรองว่าถกูต้อง 
 
 
........................................................กรรมการ             ........................................................กรรมการ  
        ( นายสัมพนัธ์  วงษป์าน )                 ( นายอวยชยั  ศิริวจนา ) 


