
 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2564 

ของ 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

เวลา และสถานท่ี 

 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่27 เมษายน 

2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษญ์มนูธรรม               

แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมมหานคร 10230 

 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. พล.อ.เลศิรตัน์  รตันวานิช  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล 

2. พล.ต.อ.วรีพงษ์  ชื่นภกัด ี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายณฐัดนยั  อนิทรสขุศร ี กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4. นางสาวหลุยส ์ เตชะอุบล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธาน

คณะกรรมการลงทุน 

5. นายวรพงษ์  วุฒพิฤกษ ์ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 

กรรมการบรษิทั มจี านวน 10 ท่าน เขา้ร่วมประชุม จ านวน 5 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด อย่างไรกต็าม กรรมการท่านอื่น ๆ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์  

 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชมุ 

1. คุณสญัญา กาญจนวทิย ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.ไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด ์ 

คอนสตรคัชัน่ 

2. คุณนฤมล ฉตัรตะวนั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ บมจ.ไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด ์

คอนสตรคัชัน่ 

เลขานุการบริษทั 

 นางสาวพชิญส์นิี  วงศป์ราโมทย ์  เลขานุการบรษิทั ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นเลขานุการทีป่ระชุม 

 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุมผา่นทางออนไลน์ 

นางสาวกรทอง เหลอืงวไิล     ผูส้อบบญัชบีรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
 

ท่ีปรกึษากฎหมายของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุม 

 นางสาวโสภาวด ีอุตตโมบล    ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ทีป่รกึษาไทย จ ากดั 



 

 

เร่ิมการประชุม  

 พลเอก เลศิรตัน์ รตันวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม และได้

แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ซึ่งการระบาดคราวนี้ ถือว่ามี

ผลกระทบค่อนขา้งรา้ยแรง แต่บรษิทัไดม้มีาตรการป้องกนัต่าง ๆ อย่าเคร่งครดั ทัง้ดา้นการลงทะเบยีนเขา้ร่วมงาน การ

ขอความร่วมมอืในการมอบฉนัทะแทนการเขา้ประชุม การรกัษาความสะอาดบรเิวณงาน ซึง่เป็นไปตามมาตรการของรฐั

ทุกประการ หลงัจากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหน้ายธรากร จนัทรเ์กดิ ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม  

ผูด้ าเนินการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 34 

ราย นบัจ านวนหุน้ได ้5,047,773,166 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมด 9,633,581,207 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 52.3977 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมซึง่ตามขอ้บงัคบัขอ้ที ่35 ของบรษิทัซึง่ก าหนดว่า 

จะต้องมผีูถ้อืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิม่เติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์ของการนับคะแนนเสยีง และวธิกีาร

สอบถามต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัไดห้ารอื และก าหนดหลกัเกณฑก์ารนับคะแนนเสยีง และวธิกีารสอบถาม

ต่อทีป่ระชุม โดยค านึงถงึความสะดวก รวดเรว็ เพื่อไม่ใหเ้สยีเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนบัคะแนนเสยีง โดย 1 

หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่

ลงคะแนนเสยีง ไม่เหน็ด้วย และ งดออกเสียง เท่านัน้ โดยคะแนนเสยีงทีเ่หลอืบรษิทัจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที ่เหน็

ด้วย ทัง้หมด ส าหรบัการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงในวาระที่พจิารณานัน้ ๆ ให้ท า

เครื่องหมายไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในบตัรลงคะแนน และยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็รวบรวมบตัรลงคะแนน 

ส าหรบัผูท้ีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในวาระใด ๆ ใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คนืใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัหลงัเสรจ็

สิน้การประชุม   

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถาม ให้กรอกค าถามใส่กระดาษที่ใหไ้ว้ พร้อมทัง้ระบุชื่อ นามสกุล 

สถานะของการเขา้ร่วมประชุม (ประชุมมาดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ) จ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ และระบุวาระ โดยสง่กระดาษ

ค าถามใหแ้ก่เจา้หน้าทีท่ีอ่ยู่ในหอ้งประชุมในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าถามนัน้ ๆ 

นอกจากนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดด้ าเนินการเปิดสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดส้ง่

ค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถอืหุน้ ผ่านช่องทาง Email. โทรสาร, จดหมายลงทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที่ 20 

เมษายน 2564 ปรากฎว่า ไม่มคี าถามใด ๆ จากผูถ้อืหุน้  

อกีทัง้ บรษิทัไดเ้ปิดสทิธใิหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 ปรากฎว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่าน

ใดเสนอเขา้มาเช่นกนั 

หลงัจากนัน้ ทีป่ระชุมไดเ้ริม่การประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 



 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่

27 เมษายน 2563 โดยบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชมุฉบบัดงักล่าวแลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม และได้

น าส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทัง้ บริษัทได้จดัส่ง

ส าเนารายงานการประชุมใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1. นัน้  

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2563 ได้

บนัทกึโดยถูกต้องตามหลกัการ และความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณารบัรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ต่อไป 

 ทัง้นี้ วาระนี้ตอ้งลงมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  

ดงันัน้ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 

27 เมษายน 2563 ตามส าเนาทีส่ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 

2563   ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย 5,101,094,166 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 5,101,094,166 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2563 

ประธานกล่าวว่า ก่อนจะรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ใคร่ขอกล่าวถึงการเข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (CAC) ซึ่งในอดีต บริษัทได้เคยประกาศ 

เจตนารมณ์เขา้เป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติไปแลว้เมื่อปี 2561 โดยปัจจุบนั

บรษิทัก าลงัอยู่ระหว่างการหาผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถในการก ากบัดูแลโครงการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  

CAC เพื่อทีจ่ะขอรบัรองเป็นแนวร่วม CAC ต่อไปในอนาคต อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงยดึถอืแนวทางการปฏบิตัหิน้าที่ 

ตลอดจนการประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ มคีุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อน าไปสู่การเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื

และจะเร่งด าเนินการสานต่อโครงการฯ โดยจกัไดน้ ามารายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านไดท้ราบต่อไป  



 

 

หลงัจากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา ปรากฏ

ตามรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้จดัส่งในรูปแบบ OR Code ให้กบัผู้ถือหุ้นเพื่อศกึษาขอ้มูล และรายละเอยีดต่าง ๆ 

ส าหรบัการประชุมในครัง้นี้ พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. 

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั  ใน

รอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2563 

ทัง้นี้ วาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

อย่างไรกต็าม เพื่อใหท้่านผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานในปี 2563 ทีผ่่านมาไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ จงึขอเรยีน

เชญิผูบ้รหิารของบรษิทัรายงานผลการด าเนินงานของปี 2563 ต่อผูถ้อืหุน้ 

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบรหิาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เหตุการณ์ส าคญัที่เกดิขึน้ในปี 

2563 คอื บรษิทัไดซ้ือ้หุน้ 75% ในบรษิทั อคัรวฒัน์ พลงังานพชืหมุนเวยีน จ ากดั โดยไดป้รบัปรุงโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์ให้

สามารถกลบัมาจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์โดยมกี าลงัการผลติ 4.9 เมกกะวตัตไ์ดอ้กีครัง้หนึ่ง นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้ขา้

ลงทุนถอืหุน้ 65% ในบรษิทั ทรานส ์ไทย เรลเวย ์จ ากดั ซึง่มคีวามช านาญในเรื่องรถไฟและระบบรางรถไฟ 

ภาพรวมของการประกอบธุรกจิของบรษิทั ประกอบดว้ย  

ธุรกจิก่อสรา้ง มบีรษิทัย่อยคอื บรษิทั ไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่บรษิทัถอื

หุน้ 93.68% เป็นผูน้ าตลาดในเรื่องท่อน ้ามนั HDD ในปี 2564 มรีายได ้1,239 ลา้นบาท  

ธุรกจิระบบราง มบีรษิทัย่อยคอื  บรษิทั ทรานส ์ไทย เรลเวย ์จ ากดั ซึง่บรษิทัถอืหุน้ 65% เป็นผูน้ าตลาดใน

ดา้นวศิวกรรมระบบรางรถไฟ 

ธุรกจิพลงังาน ซึง่เป็นธุรกจิทีเ่พิม่เตมิขึน้มา เน่ืองจากบรษิทัตอ้งการธุรกจิทีส่รา้งรายไดต่้อเน่ือง โดยลงทุนใน

บรษิทั อคัรวฒัน์ พลงังานพชืหมุนเวยีน จ ากดั และบรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจ ากดั 

หลงัจากนัน้ นายวรพงษ์ วุฒพิฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิได้รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 

2563 โดยสรุป ดงันี้ 

- รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.5% จาก 1,275 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1,410 ล้านบาท ในปี 2563 

ในขณะทีร่ายจ่ายกเ็พิม่ขึน้ในอตัราเดยีวกนั คอื 10.7% ซึง่เป็นผลจากการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ในปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธ ิ41.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.5% จากปี 2562 และมกี าไรสุทธใินส่วนของบรษิทั

ใหญ่ 36.11 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.6% จากปี 2562  

- สนิทรพัยร์วมของบรษิทัมมีลูค่า 2,703 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6% จากปี 2562 สว่นทีเ่พิม่ขึน้หลกัๆ คอื สนิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีน และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

- สดัสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 64.4% และหนี้สนิ 35.6% โดยสว่นของผูถ้อืหุน้เตบิโต

ขึน้ จาก 1,601 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 1,740 ลา้นบาทในปี 2563 

- อตัราส่วนทางการเงนิ บรษิทัมสีภาพคล่อง ประมาณ 1.35 เท่า อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง

จาก 0.6 เป็น 0.58 ซึง่กล่าวโดยสรุปคอื อตัราสว่นทางการเงนิแสดงว่า บรษิทัมคีวามแขง็แกร่งทางดา้นการเงนิ 

 

 



 

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2564 ถงึปี 2566 

- การก่อสรา้งภาครฐั คาดว่าจะเตบิโตขึน้ประมาณ 6 - 6.5% ในปี 2564 และเตบิโตปีละ 6.5-7% ในปี 2565 

และ 2566  ซึ่งเกิดจากการลงทุกก่อสร้าง megaprojects ที่ได้เริ่มมาตัง้แต่ปี 2561 เป็นการขยายสาธารณูปโภคขัน้

พืน้ฐาน ซึง่ถ้าพจิารณามูลค่าการลงทุนของภาครฐัเฉลีย่ต่อปี 6 แสนลา้นบาท เทยีบกบัรายไดเ้ฉลีย่ของบรษิทั 1,122 

ลา้นบาท กจ็ะเหน็ว่า ยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก 

- Backlog ของบรษิทั ประกอบดว้ยงานวางท่อ HDD และงานก่อสรา้ง มลูค่า 800 ลา้นบาท และงานระบบราง 

395 ลา้นบาท 

- งานทีบ่รษิทัใหค้วามสนใจจะแบ่งเป็น งานของเอกชน ประเภท งานวางท่อ HDD วางท่อลอด งานอาคารของ

เอกชน และงานโรงไฟฟ้าเอกชน และงานของภาครฐั ได้แก่ งานระบบขนส่งสาธารณะ ระบบราง EEC Airport Rail 

Link งานอาคารของภาครฐั และระบบประปา 

- ความคบืหน้าของธุรกจิพลงังาน ในปีนี้จะเพิม่ปรมิาณไฟฟ้าเป็น 7.9 เมกกะวตัต์ โดยเพิม่ 4.9 เมกกะวตัต์

จากโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์ โดยมโีครงการจะจดัหาน ้ากากสา่จากโรงงานเอทานอลใหเ้พยีงพอทีจ่ะใชใ้นการผลติไฟฟ้า 

ประธาน สอบถามต่อทีป่ระชุมต่อไปว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัจะสอบถามอกีหรอืไม่  

นางสาวจุรรีตัน์ จรสักุลชยั อาสาพทิกัษ์สทิธ ิจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บรษิทัมแีผนกลยุทธ

อย่างไร ในการพลกิฟ้ืนธุรกจิใหม้กี าไร และสามารถจ่ายปันผลได้ และธุรกจิใดทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัมกี าไร หรอืพน้จากการ

ขาดทุน 

นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล ประธานกรรมการบรหิารชีแ้จงว่า แมบ้รษิทัมกี าไรต่อเนื่องมา 2-3 ปี แต่ยงัมกี าไรไม่

มากนกั ประกอบกบับรษิทัจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิเพื่อขยายธุรกจิต่อ จงึยงัไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล 

ประธานชีแ้จงเพิม่เตมิว่า บรษิทัพยายามเพิม่ความหลากหลาย โดยมุ่งไปทางธุรกจิทีค่าดว่าจะเกดิประโยชน์ 

ซึง่แมปี้ทีผ่่านมาจะเป็นปีทีย่ากล าบาก แต่บรษิทักย็งัสามารถฝ่าฟันและสรา้งก าไรได ้  

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มี 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2563 ดงักล่าว 

 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอ  

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผูด้ าเนินการประชุม รายงานต่อทีป่ระชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุน้พร้อมกบัรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งงบแสดงฐานะทาง

การเงนิ และงบก าไรขาดทุน ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีคอื บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบ

บัญชี จ ากัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพนัธ์ 2564 และผ่านการพจิารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 25 

กุมภาพนัธ ์2564 แลว้  



 

 

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงินรวม และงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีพรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   

ทัง้นี้ วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ี 

ดงันัน้ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ งบแสดงฐานะ

ทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ รวมทัง้รายงานของผูส้อบบญัชดีงักล่าว 

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 25 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีแล้ว รวมทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผูด้ ำเนินกำรประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำม พ.ร.บ. บรษิทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของ

บริษัทก ำหนดว่ำ กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และบริษัทจะจ่ำยเงินปันผลจำกเงิน

ประเภทอื่นนอกจำกเงนิก ำไรมไิด ้ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมขีำดทุนสะสมอยู่ หำ้มมใิหจ้่ำยเงนิปันผล และไม่ตอ้งจดัสรรก ำไร

เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

ทัง้นี้ จำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุน เฉพาะกิจการ ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิ้นสุด               

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทมีผลขำดทุนสุทธิ จ ำนวน 34,460,557 บำท บริษัทจึงไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผล

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2563 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ได ้ซึง่เป็นไปตำมขอ้จ ำกดัของกฎหมำย 

 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

ทัง้นี้ วาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากการพจิารณาลงมตจิะขดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมายมไิด้  

นางนฤมล ฉัตรตะวนั อธบิายเพิม่เตมิว่า บรษิทัทีม่กี าไรคอืบรษิทัไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) แต่เนื่องจากบรษิทัดงักล่าวยงัจ าเป็นต้องใชเ้งนิสดในการขยายงาน จงึยงัไม่สามารถจ่ายปันผลใหแ้ก่



 

 

บรษิทัได ้ท าใหง้บการเงนิเฉพาะบรษิทัมผีลขาดทุน หากในอนาคต บรษิทั ไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) มกีระแสเงนิสดเพยีงพอกค็าดว่าจะสามารถจ่ายเงนิปันผลและท าใหบ้รษิทัมกี าไรได ้

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ี 

ดงันัน้ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบผลการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอ  

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการเดิมท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งต่ออีกหน่ึงวาระ 

 เพื่อความโปร่งใสในการพจิารณาลงมต ิกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้ ไดแ้ก่ พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี

ไดอ้อกจำกหอ้งประชุมก่อนเริม่กำรพจิำรณำ 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

    ผู้ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญ

ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการ

แบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไป

นัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ 

 ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 มกีรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ จ านวน 3 

ท่าน คอื (1) พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี(2) พ.ต.อ.หญงิกดิำนนัท ์คมข ำ และ (3) นำงซิว่ ซำน ทำน  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการตามขัน้ตอนการสรรหา

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เหน็ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิและมคีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกนัไป ถอืว่าเป็นผู้

ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม และเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทัง้กรรมการอสิระทัง้ 2 ท่าน ยงัด ารง

ต าแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 9 ปี จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ โดยประวตักิารศกึษา และประสบการณ์

ท างาน รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3. ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม

ครัง้นี้ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณารบัทราบกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ วีรพงษ์               

ชื่นภกัด ี(2) พ.ต.อ.หญงิกดิำนันท ์คมข ำ และ (3) นำงซิว่ ซำน ทำน และเสนอใหอ้นุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ 

 ทัง้นี้ วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ี 

 ประธาน จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีค่รบก าหนดตอ้งออก



 

 

จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่ออีกหน่ึงวาระ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันทด์งัต่อไปน้ี 

 

1. พล.ต.อ วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี  

เหน็ดว้ย 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

2. พ.ต.อ.หญิงกิดานันท ์คมข า  

เหน็ดว้ย 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

3. นางซ่ิว ซาน ทาน  

เหน็ดว้ย 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

ภายหลงัจากการลงคะแนนเสยีงแลว้ ประธานได้เชญิกรรมการผู้มสี่วนได้เสยีกลบัเขา้มาในหอ้งประชุมเพื่อ

ด าเนินการประชุมต่อ 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดว่า ในการก าหนด

ค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



 

 

ไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ไดก้ลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมในหลาย ๆ 

ดา้นประกอบกนั รวมทัง้ไดเ้ปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั และพจิารณาจาก

การขยายตวัทางธุรกจิ และการเตบิโตทางผลก าไรของบรษิทัแลว้ ดงันัน้ จงึเหน็ชอบใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยมวีงเงนิจ านวน

ไม่เกนิ 7,000,000 บาท เป็นวงเงนิเดยีวกบัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในปีทีผ่่านมา รายละเอยีดปรากฏตามสิง่

ทีส่ง่มาดว้ย 4 

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีใ่หน้ าเสนอให้

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจ าปี 2564 

ทัง้นี้ วาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและมสีทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 

ประธาน ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ที่เกีย่วขอ้ง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิในวาระนี้  

ประธาน จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจ าปี 2564 ดงักล่าว  

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2564 ตามท่ีเสนอ  ด้วย

คะแนนเอกฉันท ์ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผูด้ าเนินการประชุม รายงานต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ านักงานตรวจสอบบญัชหีลายแห่งเสนอ

ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัิและคดัเลอืกเขา้มาท าหน้าที่เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัใินหลายๆ ดา้นประกอบกนั เหน็ว่า นำงสำว

กรทอง เหลอืงวไิล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 7210 และ/หรอืนำยวลัลภ วไิลวรวทิย์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 

6797 และดร.เกยีรตนิิยม คุณตสิุข  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 4800 แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั 

เป็นผู้ตรวจสอบที่มชีื่อเสยีงน่าเชื่อถือ และมคีวามรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทัง้ในปี 2563 ที่ผ่านมานัน้ บรษิทั               

ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั ไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างดมีาโดยตลอด จงึเป็นผูท้ีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 พร้อมกบัก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท จ านวน 2,260,000 บาท 

ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 จ านวน 4,540,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย 

ประจ าปี 2564 จ านวน 6,800,000 บาท มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีีไ่ดเ้สนอมานี้ไม่มี



 

 

ความสมัพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่

เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหแ้ก่บรษิทัตดิต่อกนัเป็นปีที่ 2  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีใ่หน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ

การแต่งตัง้ใหน้ำงสำวกรทอง เหลอืงวไิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่7210 และ/หรอืนำยวลัล วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญำตเลขที ่6797 และดร.เกยีรตนิิยม คุณตสิขุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4800 แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ

ไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมเป็น

เงนิจ านวน 6,800,000 บาท 

ทัง้นี้ วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ที่เกีย่วขอ้ง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ี 

ประธาน จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิัท ส าหรบัระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2564 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชดีงักล่าว  

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตัง้ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

7210 และ/หรือนายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6797 และดร.เกียรตินิยม คณุติสุข  ผู้สอบ

บญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั ส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และอนุมติัค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็น

เงิน 2,260,000 บาท ค่าตอบแทนของบริษทัย่อยประจ าปี 2564 เป็นเงิน 4,540,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทน

ส าหรบับริษทัและบริษทัย่อย เป็นเงิน 6,800,000 บาทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ 

 ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษิทั 

ตอบขอ้ซกัถาม และ/หรอืชีแ้จงผูถ้อืหุน้  

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลา

มาร่วมประชุมในวนัน้ีและกล่าวปิดประชุม 

 

 

 



 

 

ปิดประชุมเวลา 10.55 น. 

 

      พล.อ. 

                     (เลศิรตัน์ รตันวานิช) 

            ประธานกรรมการ 

 

      ลงชื่อ                ผูบ้นัทกึการประชุม 

             (นางสาวพชิญส์นิี วงศป์ราโมทย)์ 

                เลขานุการบรษิทั 

 


