
 
 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 

 
 

 
 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 
 
 

 
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม  

เลขที ่151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
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เลขที ่CLO20/X00163 
 

 วันที่ 11 มีนาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

  2. รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code) 
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 

  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.)  
  6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 

 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
  8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

   
 ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ที่  20 เมษายน 2563         
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

 

 อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้จัดให้มีข้ึนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน       
นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
พิจารณารับรอง 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้
 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
  

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ    
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 
 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
 ประจ าปี บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  และรายงานประจ าปี 2562             
 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ 
 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว                  
 โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  2562 (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตาม              
 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 
  

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31       
 ธันวาคม 2562 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน                 
 ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562   
 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31       
 ธันวาคม 2562 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110, 112 และข้อบังคับของ
 บริษัท ข้อ 38, 39 ก าหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี 
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 ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ     
 สิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ 
 ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จ
 ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 โดยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี  2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2562 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

   หน่วย : ล้านบาท   

รายการ งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 1,886 1,468 
หนี้สินรวม 958 650 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 928 817 
รายได้จากการให้บริการ 1,836 1,184 
ก าไรสุทธ ิ 115 83 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.17 0.12 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 234.6 141.4 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (31.3) 21.7 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (98.3) (96.6) 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี        
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอ           
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับ   
รอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง      
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

  

 คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ  
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม    
 และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 

 

 วัตถุประสงค์  
เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ      
การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44  
ก าหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมี      
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 
และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 
ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตาม   
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย 
รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต และ
การจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

 

บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่          
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจ านวน 82,589,474 บาท 
(แปดสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน ) และหักผลก าไรขาดทุน         
จากการประมาณการเรื่องส ารองผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะท าให้มี
ก าไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 61,100,513 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) และมีก าไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 42,848,044 บาท (สี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาทถ้วน) 
และมีรายละเอียดการจ่ายปันผล ดังนี้ 
 

1. เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย        
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดจ านวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 34,000,000 บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
ซึ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทจ านวน 18,360,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) หรือในอัตราหุ้นละ 0.027 และจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ  
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 15,640,000 บาท (สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) หรือในอัตราหุ้นละ 0.023 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 
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 2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 
ส าหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทตาม       
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 
680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 40,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งปี เป็นจ านวนเงิน 56,440,000 บาท 
(ห้าสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 92.37 ของก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 และปี 2562 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2562 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.134 0.12 

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.11 

 เงินปันผลระหว่างกาล 0.075 0.05 

       - จ่ายจากก าไรสะสมยกมา 0.025 0.027 

       - จ่ายจากก าไรสุทธิ ณ 30 มิ.ย. 0.05 0.023 

 เงินปันผลประจ าปีจ่ายจากก าไรสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 0.075 0.06 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จ (ร้อยละ) 83.53 92.37 

จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 680 680 

มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท) 0.50 0.50 

 
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 และ
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร    
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดังนี้ 
 

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562   
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินจ านวน 
34,000,000 บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
2. อนุมัติการจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงนิจ านวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) 
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3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 จากก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท 
(ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น 
คิดเป็นเงินจ านวน 40,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ           
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด       
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)   ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุด        
กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็น       
ผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้  

 

  รายชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
2 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย รองประธานกรรมการ 
3 นายชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการ 

 

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่             
1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 
 

 หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา 
กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้               
มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560   
เรื่อง การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง          
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และ        
ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้
กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 

ส าหรับนายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค าจ ากัดความของกรรมการอิสระ
ของบริษัท ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์      
และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของ
กรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน และ
ค าจ ากัดความของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ    
 ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี  2563 
 และเงินรางวัลประจ าปี 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณี         
ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม      
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และขอ้บังคับบริษัทข้อ 22 ก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน 
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า       
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ      
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยค านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการท างานของกรรมการบริษัท 
ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาด
ธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้  และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล  
ส าหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็น          
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ก าหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลก าไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ส าหรับกรรมการบริษัท 
 
 

 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  (อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน 
 รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน 
 กรรมการ 25,000 บาท / เดือน 

 1.2 ค่าเบี้ยประชุม  (อัตราเดียวกับปี 2562)  
 ประธานกรรมการ 7,500 บาท / คร้ัง 
 รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / คร้ัง 
 กรรมการ 5,000 บาท / คร้ัง 

 1.3  เงินรางวัล  
หมายเหตุ  กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจ าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 1.1 
และ 1.2 
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2.1  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  (อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 

 2.2  ค่าเบี้ยประชุม  (อัตราเดียวกับปี 2562)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / คร้ัง 
 กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / คร้ัง 

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
3.1  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน   - ไม่มี - 
3.2  ค่าเบี้ยประชุม  (อัตราเดียวกับปี 2562)  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  5,000 บาท / ครั้ง 

4.  ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี - 
  
 

 การจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2562 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ           
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจ านวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท  
ปี 2562 [เงินรางวัลที่จ่ายจากก าไรสุทธิปี 2561 เป็นจ านวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นหนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2 ของก าไรสทุธิจากงบการเงิน
รวมของบริษัท] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจ านวนดังกล่าวกันเอง 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงิน
รางวัลประจ าปี 2562 จ านวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ     
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน
 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี  
 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 บริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 
ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  นอกจากนี้       
เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนทุกรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ก าหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมี     
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบ
บัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทก าหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะ
อ านวยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก      
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2563        
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที ่

จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รบั
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท 
1.   นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์   5813 3 ป ี

(ได้รับการแต่งตัง้ป ี2559 และ
ปี 2561-2562) 

2.   นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล 3844 2 ป ี
(ได้รับการแต่งตัง้ป ี2561 และ 

ปี 2562) 
3.   นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 4523 1 ปี 

(ได้รับการแต่งตัง้ปี 2562) 
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  ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปี 2563 ดังนี้ 
 

1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  รวมเป็นเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 2.  ค่าสอบบัญชีประจ าปี จ านวนเงิน 1,855,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 3.  ค่าบริการอ่ืน  -ไม่มี- 
 

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจ านวนคงเดิมจากค่าสอบบัญชีปี 2562 ทั้งนี้ 
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ     
งบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปี 2562  
 

อนึ่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น
จ านวน 6 บริษัท 

 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 – ปี 2563 
 

ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

 

เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
 

ปี 2562 
 

2,800,000 
 

เท่าเดิม 
 

2,800,000 
 

   

 หมายเหต:ุ  บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
3844 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือผู้สอบบัญชี
อ่ืนในส านักงานเดียวกันแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปี
บัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับรอบปี
บัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ      
 ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8  รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน
ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( Initial Public 
Offering) 

 

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์     
การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
(Initial Public Offering) 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามที่บริษัทได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 
บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 
จ านวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัท         
มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ล าดับ วัตถุประสงค์การใช้เงนิ  

(ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน) 
จ านวนเงิน

โดยประมาณ 
ระยะเวลาการใช้
เงินโดยประมาณ 

1. ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีกา้วหน้า 

65.00 ภายในปี 2562 

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท 345.77 ภายในปี 2562 
 มูลค่ารวม 410.77  

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้ว 
จ านวน 370.99 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ล าดับ วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

(ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน) 
จ านวนเงิน

โดยประมาณ 
จ านวนเงินที่ใช้ไป
แล้วถึง 31 ธ.ค. 62 

คงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 62 

1. ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, 
ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี
ก้าวหน้า 

65.00 25.22 39.78 

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ของบริษัท 

345.77 345.77 - 

 มูลค่ารวม 410.77 370.99 39.78 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป         
เป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 39.78 ล้านบาท 
โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้
เงินดังกล่าว เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีมูลค่าการใช้เงิน                
ที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ. 63/2561 
 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จ านวน 39.78 ล้านบาท 
และมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า 
 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์
มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือนายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 หรือ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกวาระการประชุม ดังปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 
ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบก าหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุน
ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 5 และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร่วมประชุม การมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 6  
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 บริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 หากผู้ถือหุ้น    
ท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยัง       
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 2010 ต่อ 112 หรืออีเมล์ cs@team.co.th ท่านผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท 
www.teamgroup.co.th 
 
 

      โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 (นายศานิต ร่างน้อย) 
 ประธานกรรมการ 

mailto:cs@team.co.th
http://www.teamgroup.co.th/
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บริษัท ทมี คอนซัลติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารทีม 
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
_________________________________________________________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ    
ทกุท่านท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน   72 
ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจ านวน 64 ราย รวมจ านวนทัง้สิน้ 136 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 487,315,400 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 71.66 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน  680,000,000 หุ้ น  ครบเป็น       
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท และการประชมุได้จดัให้มีขึน้โดยชอบแล้ว  

 

ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมในระหว่างการประชุม จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ข้างต้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ  ส่งผลให้ท้ายท่ีสดุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมจ านวนทัง้สิน้ 
157 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 85 ราย  และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 72 ราย 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 157 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 511,202,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.18 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (จ านวน 8 ท่าน จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89) 
 

1. ดร. ประเสริฐ ภทัรมยั ประธานกรรมการ 
2. นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. พลเอก วิเชียร ศิริสนุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
  ผลตอบแทน 
4. นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายพีรวธัน์ เปรมช่ืน กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / 

กรรมการบริหาร 
6. ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร 
7. นายชวลิต จนัทรรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
8. นายอิศรินทร์ ภทัรมยั กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการบริหารความเสี่ยง /                 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส-บญัชีและการเงิน 
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กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายวีระ สธีุโสภณ กรรมการ (ลาการประชมุเน่ืองจากติดภารกิจตา่งประเทศ) 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายชาญชยั ก่อเกิดวิบลูย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส – ธุรกิจภาครัฐ 
2. ดร.สิรินิมิตร บญุยืน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส – ธุรกิจตา่งประเทศ 
3. ดร.อภิชาติ สระมลู รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส – ธุรกิจภาคเอกชน 
 

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. ดร.วีระพล ทองอไุทย กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
2. นายนคร แสนยาสิริ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จ ากดั 
3. ดร.ธีระวฒิุ เจือณรงค์ฤทธ์ิ กรรมการผู้จดัการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั 
4. นายศลัยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอสควิ อาร์คีเตค็ แอนด์ แปลนเนอร์ จ ากดั 
 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5813 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

ที่ปรึกษาทางการเงนิที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายปริญญา วงศ์เพชรขาว   ผู้อ านวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 
 ประธานฯ  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  การประชุมในวนันีม้ีนางสาวสภุาภรณ์  โรจนอมรชัย เลขานุการ
บริษัท ท าหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุ และจดบนัทกึรายงานการประชมุ 
 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อ านวยฝ่ายกฎหมายองค์กร เป็น     
ผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท ซึง่มทีัง้หมด 8 ข้อ ดงันี ้
 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  
โดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนน ส าหรับนบัคะแนนเสียงตอ่ไป 

2. กรณีเป็นผู้ รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้  
หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชดัเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากท่ี
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้ 

3. การลงคะแนน 1 หุ้น นบัเป็น 1 เสียง และไมส่ามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางสว่นได้ 
4. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของท่ีประชมุ 
5. ส าหรับวาระท่ี 6 “พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท”  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 

2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ เป็นมติท่ีประชมุ 
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6. กรณีท่ี “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โปรดชมูือขึน้ และขอให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 
7. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ              

งดออกเสียง เพ่ือน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงไปหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น   หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

8. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ นนัน้ บริษัทฯ ได้น าคะแนน “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”    
ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น นบัรวมไว้เพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

 

 นอกจากนี ้กรณีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดต่อท่ีประชุม ขอให้ชูมือขึน้ 
และขอให้แสดงตนด้วยการแจ้งช่ือ นามสกุล และสถานะของการเข้าร่วมประชุม แล้วจึงสอบถามต่อท่ีประชุม
ตอ่ไป 
 

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น  
เพ่ืออาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นท่ีอาสาท าหน้าท่ีดังกล่าว จ านวน 3 ราย ได้แก่       
ดร.อศัวิน จินตกานนท์  ดร.สพุฒันา วิชากลู  และนางสาวมานญัฉรา เพยาว์น้อย 
 

 เมื่อได้ชีแ้จงถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงได้
เสนอท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่  12 มีนาคม 
 2561 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้จดัให้มีขึน้
เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 ซึง่ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิเร่ืองการแปรสภาพบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และ
เร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 
ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่วจะต้องน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไปพิจารณารับรอง 

 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
ดงักล่าวได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ต่อไป ตามส าเนาท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง   
ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม   
และออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561       
เม่ือวันที่  12 มีนาคม 2561 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 เหน็ด้วย จ านวน    489,271,310     เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 
หมายเหต ุ ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมจากตอนเปิดประชมุอีก 13 ราย ถือหุ้นจ านวน 1,955,910 

หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 149 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 489,271,310 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 71.95 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามญัประจ าปี บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี 
2561 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์             
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  โดยรายละเอียด            
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561 

 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายชวลิต จันทรรัตน์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน    
เป็นผู้สรุปรายละเอียดท่ีส าคญัตอ่ท่ีประชมุ 

 

 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้รายงานต่อท่ีประชุมโดยอธิบายถึงภาพรวม     
การประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดงันี ้
 

1. บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  (TEAMG) 
 บริษัทเป็นผู้น าในงานท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจดัการครบวงจรทัง้ในประเทศ

และในภมูิภาคอาเซียน 
 

2. บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ จ ากดั  (ATT) 
 บริษัทประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น า้มัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม           

ท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ท่าเรือและสาธารณปูโภค 
 

http://www.attconsult.com/
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3. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั  (GFE) 
 บริษัทประกอบธรุกิจเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน 
 

4. บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จ ากดั  (TEAM-CM) 
 บริษัทประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ครอบคลุมงานก่อสร้าง

อาคารทกุประเภทในภาคเอกชน เช่น อาคารที่พกัอาศยั อาคารพาณิชย์ ส านกังาน คอนโดมิเนียม 
รีสอร์ท โรงพยาบาล คลงัสินค้า โรงงาน ศนูย์บริการ และสาธารณูปโภคต่าง  ๆ รวมทัง้งานด้าน
วิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน 

 

5. บริษัท เอสคิว อาร์คีเตค็ แอนด์ แปลนเนอร์ จ ากดั  (SQ) 
 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ เ ช่ียวชาญด้านการวางแผนและออกแบบทางสถาปัตยกรรม             

การตกแตง่ภายใน ภมูิสถาปัตยกรรม และการพฒันาเมือง 
 

6. LTEAM Sole Co., Ltd.  (LTEAM) 
 บริษัทประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ซึ่งจดทะเบียนบริษัท

และประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

7. บริษัท ทีแอลที คอนซลัแตนส์ จ ากดั (TLT) 
บริษัทด าเนินธุรกิจท่ีปรึกษาในการจดัท ารายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 

นายชวลิตฯ  ได้รายงานเพ่ิมเติมว่า   บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจวิศวกรรมท่ีปรึกษา             
แบบบรูณาการ  โดยสามารถแบ่งลกัษณะการให้บริการตามสาขาความเช่ียวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

 

1) การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics, TR) ได้แก่ งานถนน สะพาน          
ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ 
วิศวกรรมจราจร การบริหารจดัการจราจร และการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 

 

2)  ทรัพยากรน า้ (Water Resources, WE) ได้แก่ บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน า้ เพ่ือ   
การอปุโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลงัน า้ การป้องกนัน า้ท่วมและการระบายน า้ วิศวกรรมชายฝ่ัง รวมถงึ
การคาดการณ์สถานการณ์น า้ 

 

3) อาคารและสาธารณูปโภค (Building and Infrastructure, BI) ได้แก่ งานอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึง โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม 
ศนูย์การค้า และ Mixed-use Complex นิคมอตุสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผงัเมือง
และผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาท่ีดิน อาคาร และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลาง 
การคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)  

 
 
 
 
 

http://www.gfe.co.th/
http://www.sq.co.th/
http://www.sq.co.th/
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4)  สิ่งแวดล้อม (Environmental Management, ENV) ได้แก่  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม               
การประเมินผลกระทบด้านสงัคม การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ การวางแผนจดัการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบตัิ
การอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน และแผนพฒันาสงัคม 

 

5)  พลงังาน (Energy, POW) ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน Fossil Fuel และแหลง่
พลงังานทดแทนทกุประเภท อนัครอบคลมุถงึก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลงัน า้ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
ขยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือรองรับการเป็นมหาชนแห่งอาเซียน 
การพฒันาสาธารณูปโภคพืน้ฐานด้านพลงังาน การอนุรักษ์พลงังาน การบริหาร  จดัการพลงังาน รวมถึงบริการ
วิศวกรอิสระและการท า Due Diligence เพ่ือลดต้นทนุด้านพลงังาน 

 

 นอกจากนี ้นายอิศรินทร์ ภทัรมยั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-บญัชีและการเงิน ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้ท่ีประชมุรับทราบ สรุปได้ดงันี ้
 

 รายได้ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2561 เท่ากบั 1,666.5 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.7 จากปีก่อน

หน้าท่ีระดบั 1,606.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 1,654.2 ล้านบาท คิดเป็น    ร้อยละ 
99.3 ของรายได้ทัง้หมด ซึ่ง เติบโต ร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า และรายได้อื่น  เท่ากับ 12.3 ล้านบาท                        
คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของรายได้ทัง้หมดตามล าดบั  

 

รายได้จากการให้บริการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการทัง้สิน้ 1,654.2 ล้านบาท 

เติบโตร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการด าเนินโครงการท่ีได้รับเพ่ิมขึน้ตามภาพการเติบโต
เศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยคิดเป็นสดัส่วนรายได้ท่ีมาจากโครงการภาครัฐ
ทัง้สิน้ร้อยละ 51.7 หรือคิดเป็น 855.8 ล้านบาท ตามมาด้วยรายได้จากโครงการภาคเอกชน และงานจาก
โครงการในต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 27.1 หรือเท่ากับ 448.6 ล้านบาท และร้อยละ 14.1 หรือ
เท่ากบั 231.5 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

 งานโครงการภาครัฐ  มีรายได้จ านวน 855.8 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหน้า โดยมี
สาเหตหุลกัจากการด าเนินโครงการและรับรู้รายได้ในงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น งานควบคมุการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต, งานท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา             
ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิระยะท่ี 2, งานบริการที่ปรึกษาเพ่ือควบคมุงานก่อสร้างรถไฟทางคู ่ช่วงลพบรีุ-ปากน า้โพ 
นอกจากนี ้ยังคงได้แรงหนุนรายได้จากโครงการใหม่ขนาดใหญ่ท่ีได้รับมาในปี 2561 เช่น งานบริหารควบคุม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี และงานออกแบบรายละเอียดและจัดท าเอกสารประกวด
ราคางานก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ขัน้ท่ี 3 เป็นต้น 

 

 งานโครงการภาคเอกชน  มีรายได้ทัง้สิน้จ านวน 448.6 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 15.3 จากปี
ก่อนหน้า โดยมีการรับรู้รายได้จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่              
ในเขตเมือง อนัได้แก่ งานออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม และโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ    
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การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในแนวสงูเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม 
ซึ่งมีลูกค้าหลกัเป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศหลายราย เช่น งานควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการ Life Asoke พระราม 9, งานควบคมุงานก่อสร้างโครงการ The Room พญาไท, งานควบคมุงาน
ก่อสร้างโครงการ Ideo Mobi รางน า้  และงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Plum ป่ิน เกล้า เ ป็นต้น                          
โดยโครงการสว่นใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางซึง่สามารถรับรู้รายได้อย่างตอ่เน่ืองในปี 2561 
 

 งานโครงการต่างประเทศ  มีรายได้จ านวน 231.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.8 จากปีก่อนหน้า 
โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการที่โครงการขนาดใหญ่ในต่างประเทศเข้าสูช่่วงท้ายของโครงการ สง่ผลท าให้มีการรับรู้
รายได้ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงปีก่อนหน้าซึง่อยู่ในช่วงเร่งสร้างงาน ซึง่ท าให้งานมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง  
ปี 2560 ทัง้นี ้ในปัจจุบนับริษัทอยู่ในช่วงการพฒันาธุรกิจเพ่ือเข้ารับงานโครงการต่างประเทศขนาดใหญ่เพ่ิมเติม
ในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ดี งานโครงการในต่างประเทศยงัคงเป็นเป้าหมายหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใน
ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการให้บริการในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง อนัรวมถึง สปป .ลาว 
เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และติมอร์ ในหลากหลายด้าน เช่น ถนน เข่ือนไฟฟ้าพลังน า้ พลังงาน ประปา 
สิ่งแวดล้อม อาคาร การพฒันาเมืองและนิคมอตุสาหกรรม  
 

 งานภาคธุรกิจเก่ียวเน่ือง  มีรายได้ทัง้สิน้จ านวน 118.3 ล้านบาท ซึง่เติบโตร้อยละ 64.7% จากปี
ก่อนหน้า โดยมีการด าเนินโครงการส าคญั ได้แก่ งานติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวดัความสัน่สะเทือนใต้ดินรถไฟฟ้า  
สายสีส้ม สัญญา E1 ระยะท่ี 2, งานส่วนเพ่ิมในโครงการติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนน า้เ งีย้บ                  
ใน สปป.ลาว อีก 2 โครงการ และโครงการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเข่ือนหลายแห่งของกรมชลประทาน  
ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสว่นงานธุรกิจเก่ียวเน่ืองเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัในปี 2561  นอกจากนี ้บริษัท
และบริษัทย่อยยังสามารถขยายการให้บริการเทคโนโลยีก้าวหน้า ทัง้ในส่วนของ Building Information 
Modelling (BIM) และอากาศยานไร้คนขบั (Drone) เพ่ือใช้ในการศกึษา ออกแบบ และควบคมุการก่อสร้างโดย
ได้รับงานในหลายโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร 

 

รายได้อื่น 
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากบั 12.3 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 24.3 จากปีก่อนหน้า ทัง้นี ้สาเหตหุลกัเกิดจากการเปรียบเทียบกบัฐานท่ีสงูในปี 2560 ท่ีบริษัทและบริษัท
ย่อยมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึง่ประกอบด้วยท่ีดินและอาคารท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนิน
กิจการจ านวนรวม 7.9 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีรายได้ค่าเช่าอาคารส านกังานและบริการ
ได้ลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินการจดัโครงสร้างทรัพย์สินให้มีความเหมาะสม
และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเอง ส่งผลให้บริษัทไม่ตอ่สญัญาเช่า
พืน้ท่ีในอาคารส านักงานกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้อื่นเพ่ิมขึน้
จากการขายซอฟต์แวร์ และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการ 
ส าหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 1,525.1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน        

ร้อยละ 92.2 ต่อรายได้จากการให้บริการทัง้หมด เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า ท่ีระดบั 1,481.5 ล้านบาท 
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(การเพ่ิมขึน้ของต้นทุนค่าใช้จ่ายดงักล่าวถือเป็นสดัส่วนท่ีน้อยกว่าการเพ่ิมขึน้ของการเติบโตของรายได้ท่ีระดบั
ร้อยละ 4.0) โดยแบ่งเป็น ต้นทนุจากการให้บริการ เท่ากบั 1,107.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.9 ของรายได้จาก
การให้บริการทัง้หมด เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าท่ีระดบัร้อยละ 65.0 ตามลกัษณะงานโครงการท่ีเปลี่ยนไป ต้นทุน
การให้บริการของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนด้านบคุลากรซึง่เป็นต้นทุนหลกัของธุรกิจท่ีปรึกษาโดยทัว่ไป ค่าจ้าง
ผู้ รับเหมาช่วง และคา่อปุกรณ์และอื่น ๆ 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ส าหรับปี 2562 ยังคงเป็นปีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยต้องมีการเร่งด าเนินงานโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ใน

ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) จ านวน 3,426.3 ล้านบาทตามสัญญา อันน ามาซึ่งการรับรู้รายได้อย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนี ้แนวโน้มการลงทนุพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนสง่จากภาครัฐยงัคง
เติบโตต่อเน่ือง โดยเฉพาะโครงการส าคัญขนาดใหญ่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และ
โครงการพฒันาระบบขนส่งระบบรางของประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างเตรียมเข้าประมลูงาน
ในโครงการขนาดใหญ่ดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง อนัจะส่งผลให้มีงานในมือและสามารถสร้างรายได้ในปีถดั  ๆ ไปได้
มากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงมุง่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมอตัราก าไร  

 

นายอิศรินทร์ฯ  ได้รายงานให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกับฐานะทางการเงินของบริษัทเพ่ิมเติมว่า          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินรวมดงันี ้

 

ด้านสินทรัพย์  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,828.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

522.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าท่ีระดับ 1,305.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 40.1 โดยแบ่งเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 1,328.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 497.7 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าท่ีระดบั 831.1 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 59.9 และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนจ านวน 499.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 25.2 ล้านบาท จากปี
ก่อนหน้าท่ีระดบั 474.0 ล้านบาท คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.3 

 

ด้านหนีส้ิน  
จ านวน 900.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 67.6 ล้านบาทจากปีก่อนหน้าท่ีระดบั 833.1 ล้านบาท โดยคิดเป็น

การเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.1 แบ่งเป็นหนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 693.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 73.5 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า 
ท่ีระดบั 619.5 ล้านบาท คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.9 และหนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวน 207.7 ล้านบาท ลดลง 
5.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าท่ีระดบั 213.6 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.7 

 

 ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น  
 จ านวน 927.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 455.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ท่ีระดบั 472.0 ล้านบาท โดยคิด
เป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 96.4 การเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัดงักล่าวเกิดจากการเพ่ิมทุนท่ีมาจากการเสนอขายหุ้น
สามญัต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) และการเพ่ิมขึน้ของก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรจากผลการด าเนินงานในรอบปี
ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 
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 กระแสเงนิสด สภาพคล่องและความพอเพียงของเงนิทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 146.3 
ล้านบาทจากปี 2560 ซึง่สง่ผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิปลายปีมีจ านวน 246.0 ล้านบาท 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ถกูต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญัดงันี ้

 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีกับบริษัทท่ีได้เข้า เป็นบริษัท                
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกล่าวช่ืนชมท่ีบริษัทมีการเติบโตของผลประกอบการท่ีดี  
รวมทัง้ได้สอบถามถึงสาเหตุท่ีท าให้บริษัทสามารถรับงานได้จ านวนมาก โดยเฉพาะงานในส่วนของภาครัฐ  
ตลอดจนอตัราการแข่งขนักบับริษัทอื่นวา่มโีอกาสที่จะได้รับงานมีมากน้อยเพียงใด 
 

 ค าตอบ : นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ ในการกระบวนการเข้า
ประมูลหรือการรับงานจากเจ้าของโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอราคาค่าบริการแก่เจ้าของโครงการ  
โดยพิจารณาจากความซบัซ้อน ประเดน็ความเสี่ยง และประเดน็ทางเทคนิค รวมถงึขนาดของโครงการ ตลอดจน
จ านวนและต าแหน่งของบุคลากรท่ีมีความเหมาสมทัง้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในทุกแขนงท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ีจะต้องให้บริการในโครงการนัน้ ๆ  ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปี บริษัทได้สะสมองค์ความรู้และประสบการณ์
การท างานท่ีปรึกษา และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการท างานเป็นทีม และการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท าให้บุคคลกรของบริษัทมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมทัง้ประสบการณ์ในหลากหลายสาขาเป็นจ านวนมาก โดยบริษัท
และบริษัทย่อยมีปัจจุบนับริษัทมีบุคลากรท่ีประกอบด้วยพนักงานประจ าและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านประมาณ 
1,540 คน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทเมื่อเทียบกับผู้ ร่วมประมูลรายอื่นๆ จึงส่งผลให้บริษัทมีสดัส่วนรายได้
จากภาครัฐได้จ านวนมาก คิดเป็นอตัราสว่นถงึร้อยละ 52 ในปีท่ีผ่านมา 
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทมีแนวทางการบริหารจดัการเก่ียวกบั
การเรียกช าระเงินล่าช้าจากโครงการภาครัฐอย่างไร และส าหรับงานธุรกิจภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบจาก
มาตรการควบคมุสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย์ไทยหรือไม่ อีกทัง้งานธุรกิจต่างประเทศจะมีการเติบโต
อย่างไร 
 

 ค าตอบ : นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียก
ช าระของบริษัทเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐซึ่งมีความมั่นคงและความ
น่าเช่ือถือสูง ทัง้นี  ้การเพ่ิมขึน้ดงักล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการรับงานและด าเนินงานโครงการบริหารจัดการ
โครงการและควบคมุงานก่อสร้างท่ีมีเง่ือนไขการเรียกเก็บเงินในสญัญาตามความก้าวหน้าของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกบัความส าเร็จของการให้บริการของท่ีปรึกษาในสดัส่วนท่ีสงูขึน้   ท าให้ผลต่างของรายได้และ
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การเรียกช าระเงินมีมากขึน้อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดี ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีก าหนดให้การเรียกช าระ
ค่าบริการของท่ีปรึกษาไม่ผูกกับความก้าวหน้าของผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่าง           
การต่อรองและเร่งปรับปรุงรายละเอียดในสญัญาว่าจ้างกบัเจ้าของโครงการให้สามารถเรียกช าระได้สอดคล้อง
กับความส าเร็จของการให้บริการของท่ีปรึกษามากขึน้  นอกจากนี ้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทยังได้รับผลกระทบจาก
การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ส่งผลให้ต้องมีการด าเนินการแก้ไขสญัญาระหว่างบริษัทและผู้ ว่าจ้างท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจก่อนท่ีจะสามารถออกใบแจ้งหนีไ้ด้ตามขัน้ตอน กระบวนการดงักล่าวนีม้ีความ
ซบัซ้อนหลายขัน้ตอน ขึน้กบัหน่วยงานผู้ว่าจ้างและใช้เวลาหลายเดือน เป็นสาเหตใุห้รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมลูคา่สงูขึน้ 
 

 ส าหรับงานธุรกิจภาคเอกชนนัน้ บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบจากมาตรการควบคมุสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยแต่อย่างใด และบริษัทยงัคงได้รับงานโครงการคอนโดมิเนียมตามปกติทุกเดือน โดยงานท่ี
บริษัทได้รับส่วนใหญ่จะเป็นงานในระดับไฮเอนด์ ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดบนท่ีมีก าลังในการซือ้สูง จึงท าให้
สดัส่วนการรับงานประเภทโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทยงัคงอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีอตัราการรับงานอย่าง
สม ่าเสมอทุกเดือน  ในส่วนงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัทมีแผนการขยายงานไปในต่างประเทศจากท่ีในปัจจุบัน 
ซึง่ครอบคลมุแล้ว 5 ประเทศ ได้แก่ ลาว, พมา่, เวียดนาม, กมัพชูา และ มาเลเซีย โดยบริษัทมีแผนการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมสดัสว่นรายได้จากงานต่างประเทศ โดยวางเป้าหมายระยะยาวในการเติบโตไปใน 7 ประเทศในกลุม่อาเซียน 
อย่างไรก็ตาม งานใน 5 ประเทศท่ีมีอยู่บริษัทยงัคงรักษาระดบัการได้รับงานและมีการติดตามงานอย่างตอ่เน่ือง 
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าส่งผลกระทบต่อต้นทนุ
ของบริษัทหรือไม่  และกฎหมายแรงงานฉบับใหม่เก่ียวกับเงินชดเชยเกษียณอายุท่ีเพ่ิมขึน้จาก 300 วัน เป็น    
400 วนั มีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างไร 
 

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงดงันี ้
 

(1) ประเดน็เก่ียวกบัการขึน้คา่แรงขัน้ต ่านัน้ ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุของบริษัท เน่ืองจากบคุลากร
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ าซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก  ในสาขาวิศวกร 
สถาปนิก และนกัวิชาการ ซึง่เป็นวิชาชีพเฉพาะท่ีไมไ่ด้อ้างอิงผลตอบแทนตามอตัราคา่แรงขัน้ต ่าท่ีรัฐบาลประกาศ
แต่อย่างใด  อีกทัง้บริษัทมีการดูแลให้มีระดับค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจ
ใกล้เคียงกับบริษัทอีกด้วย รวมทัง้มีการปรับค่าตอบแทนของพนักงานให้มีความเหมาะสมเพ่ือจูงใจและรักษา
บคุลากรให้มีปริมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน 

 

(2) ประเด็นเก่ียวกบักฎหมายแรงงานฉบับใหม่เก่ียวกับเงินชดเชยเกษียณอายุท่ีเพ่ิมขึน้จาก 300 
วนั เป็น 400 วนันัน้  กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบบัใหมนี่ก้ าหนดอตัราคา่ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างานติดตอ่กนัครบ 20 
ปี ขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย  400 วนั  การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทและ  บริษัทย่อยมีหนีส้ิน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 46 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทจ านวน 33 ล้านบาท) บริษัท
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และบริษัทย่อย จะบนัทกึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วโดยรับรู้ต้นทนุบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัที
ในงบก าไรขาดทนุของงวดท่ีกฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ อย่างไรก็ดี รายการดงักลา่วเป็นรายการพิเศษท่ีไม่ใช่
เงินสด และเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย (Non-cash, one-time, non-recurring 
item) ซึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยในระยะยาวมากนกั 

 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มาตรฐานการเงินฉบบัใหม่จะมีผลกระทบ
ตอ่บริษัทมากน้อยเพียงใด 
 

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ร่วมกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 
สรุปว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้ ไม่มีผลกระทบท่ีเป็นนยัส าคญักบับริษัท เพราะการรับรู้รายได้
ของบริษัทเป็นการรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่อยู่แล้ว และ
ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ก็คาดว่าจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นนัยส าคัญ
เช่นเดียวกนั เพราะบริษัทไมม่ีการเข้าท าตราอนพุนัธ์ทางการเงินตา่ง ๆ 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ 
 

มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38, 39 ก าหนดวา่บริษัทต้องจดัให้มีการท า
และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุนอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นใน
การประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ และคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุนัน้ให้
เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทได้จดัท างบดลุและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว 
 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์  ภัทรมยั  
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส-บญัชีและการเงิน  เป็นผู้สรุปรายละเอียดท่ีส าคญัตอ่ท่ีประชมุ 
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นายอิศรินทร์ฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปี
บญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 

   หน่วย : ล้านบาท   
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
สินทรัพย์รวม 1,828 1,454 
หนีส้ินรวม 901 613 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 927 841 
รายได้จากการให้บริการ 1,654 1,060 
ก าไรส าหรับปี 114 91 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุ้น) 0.19 0.16 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (65) (147) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (22) 5 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 233 227 

  

 ประธานฯ ได้ขอให้นายศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นตอ่ท่ีประชมุเพ่ิมเติม   
 

นายศานิตฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
โดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
. 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญัดงันี ้

 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าสงู แสดงว่าบริษัทมี
หนีส้ินมาก เป็นเร่ืองท่ีไม่ดีหรือไม่ และเพราะเหตใุดเมื่อได้รับเงินล่วงหน้าเข้ามามากแต่บริษัทยงัมีกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานติดลบอยู่ 
 

ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงว่า  รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ ว่าจ้างแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  (1) รายได้
ค่าบริการรับล่วงหน้า เกิดจากบริษัทสามารถออกใบแจ้งหนีเ้รียกเก็บเงินได้เร็วกว่างานท่ีท าส าเร็จ ซึ่งไม่ใช่เป็น
เร่ืองท่ีไม่ดีแต่อย่างใด  เน่ืองจากในส่วนนีไ้ม่ใช่หนีส้ินท่ีต้องจ่ายเงินคืน แต่เป็นภาระท่ีบริษัทต้องท างานให้เสร็จ 
ซึง่ปกติแล้วภาระนีก้็เกิดขึน้ตัง้แต่บริษัทเซ็นสญัญาแล้ว  และ (2) เงินรับลว่งหน้าจากผู้ว่าจ้างเป็นเงินรับลว่งหน้า
ท่ีเรียกเก็บตามสญัญาตามปกติ  และส าหรับกระแสเงินสดติดลบเกิดจากมีรายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระสงูขึน้เพราะ
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เก็บเงินได้ตามสดัส่วนงานของผู้ รับเหมา ซึ่งส่วนนีไ้ด้มีมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และในขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานแก้ไขสญัญาตามเพ่ือให้การเก็บเงินเป็นไปได้เร็วขึน้ 

 

ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ TFRS15 ท่ีมี
ผลบงัคบัใช้ในปี 2019 จะมีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่ 

 

ค าตอบ : นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ได้ชีแ้จงวา่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่TFRS15 ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2019 ไมม่ีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
กับบริษัทตามท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากวิธีการรับรู้รายได้ตามขัน้
ความส าเร็จของงานท่ีบริษัทปฏิบตัิอยู่ไมแ่ตกตา่งจากวิธีการรับรู้รายได้มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 

 

เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้  โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม            
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2561 สิน้สุด   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ    
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 

 หมายเหตุ  ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากวาระท่ี  1 อีก 8 ราย ถือหุ้ นจ านวน 
21,931,300 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมรวม  157 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 511,202,610 หุ้ น คิดเป็น    
ร้อยละ 75.18 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารประกาศจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
  

 วาระที่ 4.1 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

   ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 อาวโุส-บญัชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
 

   นายอิศ รินท ร์ฯ  ไ ด้แ จ้งต่อ ท่ีประชุมว่า  ข้อบังคับบ ริ ษัท  ข้อ  44 ก าหนดว่า
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี     
 ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่าย   
 เงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวต่อไป ซึ่งบริษัทได้จ่าย      
 เงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่าย) ให้กับผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น
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 รวมจ านวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ านวนรวมทัง้สิน้ 51,000,000 บาท   โดยจ่ายจาก
 ก าไรสะสมและก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือน (วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2561 
 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้ นแล้ว    
 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 
 

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
 ประกาศ จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 

   ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 อาวโุส-บญัชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
 

   นายอิศรินทร์ฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 44  ก าหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
 อื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  เงินปันผล
 ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน  และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
 มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดวา่ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้
 เป็นทนุส ารอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
 (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
 

   บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
 ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และหกัส ารองต่าง  ๆ 
 ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 ซึง่จะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท  สภาพคล่อง แผนการลงทุน เง่ือนไข
 ทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ   
 ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
 นยัส าคญั 
 

   บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 (ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ
 จ านวน 91,131,759 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
 และมีก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 70,479,817 บาท  (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเ ก้าพัน 
 แปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ท าให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จากก าไรสุทธิของ
 บริษัทตามงบการเ งินเฉพาะกิจการ  ส าหรับงวดหกเดือนตัง้แต่วัน ท่ี  1 กรกฎาคม 2561                 
 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้ นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่าย) เพ่ิมเติม ให้แก่        
 ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทซึ่งถือหุ้ นจ านวนทัง้สิน้ 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ านวนรวมทัง้สิน้ 
 51,000,000 บาท 
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  โดยเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2561 ได้มี
 มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 0.075 บาท (ก่อนหัก
 ภาษี ณ ท่ีจ่าย) หรือคิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 51,000,000 บาท  เงินปันผลดงักล่าวเป็นการจ่าย
 จากก าไรสะสมของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 17,000,000 บาท และ
 จ่ายจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 (งวดคร่ึงปีแรก) ในอัตราหุ้ นละ  0.050 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 34,000,000 บาท  ทัง้นี  ้        
 เงินปันผลรวมท่ีจ่ายจากก าไรสทุธิส าหรับ ปี 2561 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.125 บาท หรือจ านวนรวม
 ทัง้สิน้ 85,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการ
 จ่ายเงินปันผลและข้อบงัคบัของบริษัท 
 

  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 19 เมษายน 
 2562 และก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
  

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในเร่ืองดงักล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 

1. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

2. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
4,600,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จากก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดหกเดือนตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.075 บาท 

)ก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (เพ่ิมเติม ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ซึ่งถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 680,000,000 หุ้น  คิดเป็น   
เงินปันผลจ านวนรวมทัง้สิน้ 51,000,000 บาท 
 

3. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 19 เมษายน 2562 และ
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทมีนโยบายให้หุ้นของบริษัทมีลกัษณะ
เป็นหุ้นปันผลด้วยหรือไม่ รวมถงึนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท 
 

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ         
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักส ารองต่าง  ๆ ทุกประเภทตามท่ี
กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท  สภาพคล่อง แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัย                 
ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไมม่ี
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ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดี ขอให้ผู้ ถือหุ้ นวางใจได้ว่าบริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 

 ค าถาม : นายยศพนธ์  สุธารัตนชัยพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เน่ืองจากในปี 2562 บริษัทอาจ        
มีการตัง้ส ารองเก่ียวกับค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเป็นเงินจ านวนหนึ่ง  ในเร่ืองดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ              
การจ่ายเงินปันผลในปี 2562 หรือไม่ และบริษัทจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอนาคต         
ได้หรือไม ่
  

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงว่า ตามท่ีบริษัทอาจมีการตัง้ส ารองเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายด้านพนกังานเป็นเงินประมาณ 46 ล้านบาท ซึง่ท า
ให้กระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทเป็นเงินประมาณ  33 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรของบริษัทลดลง     
เป็นเงินประมาณ 33 ล้านบาท  ในเร่ืองนีห้ากพิจารณาตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแล้วก็อาจจะมีผลกระทบ
ต่อการจ่ายเงินปันผลอยู่บ้าง  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะค านึงถึงความคาดหวังด้านผลตอบแทนการลงทุนของ          
ผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญัด้วย โดยสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลบางสว่นจากก าไรสะสมท่ีมีมากพอประกอบได้ 
 

 เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง  จงึขอให้ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงส าหรับการอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิการจ่าย    
เงินปันผลประจ าปี 2561  โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม 
 

1. ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 5 พจิารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวนัประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นทุกปี  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึง่ในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจ านวนท่ีใกล้เคียง
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 
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ให้ใช้วิธีการจบัสลาก สว่นในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก  กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 
  
 นอกจากนี ้บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือและประวตัิ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตัง้แต่วันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2561 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด 
 

 ส าหรับรายช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2562 มีดงันี ้
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1 พลเอก วิเชียร ศิริสนุทร กรรมการอิสระ 
2 นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ 
3 ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการ 

 

 ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ส าหรับการพิจารณาในวาระนี ้เน่ืองจากกรรมการที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในการประชุมวนันี ้ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี  ้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญออกจาก  
ห้องประชุมก่อน เพ่ือให้ท่ีประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ   โดยขอให้กรรมการ                
ทัง้สามท่านกลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้ภายหลงัการน าเสนอวาระนีแ้ล้วเสร็จ 
 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้นายพีรวธัน์ เปรมช่ืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน    
ให้ความเห็นของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ่ท่ีประชมุ 
 

 นายพีรวัธน์ฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท       
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้สามท่านดังกล่าว
ข้างต้น เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เน่ืองจากเป็นผู้ มีความรู้                 
มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี  ตลอดจนเป็นบุคคลท่ีไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขท่ี กจ.3/2560 เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความ    
น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  อีกทัง้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากรรมการทัง้สามท่านได้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีกรรมการบริษัท อทิุศเวลา และให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี 
จงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้สามท่านดงักลา่วข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่  
 

 นายพีรวัธน์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  กรรมการอิสระ       
ของบริษัท เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค าจ ากัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และเป็นผู้ ท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ ทัง้นี ้บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้ นในบ ริษัท การด ารงต าแหน่ง
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กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และค าจ ากดัความของกรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   

 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สามท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้   ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี  ้             
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบตัร
ลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนส าหรับกรรมการแตล่ะท่านไว้แล้ว  

 

มตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตกิารเลือกตัง้บุคคลดังต่อไปนี ้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง  
 

1. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
  ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
  งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
  บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 

2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

  เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
  ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
  งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
  บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 
 

3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

  เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
  ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
  งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
  บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 6 พจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายพีรวธัน์ เปรมช่ืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน น าเสนอ
ข้อมลูให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

นายพีรวธัน์ฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคบั
ของบริษัท ในกรณีท่ีข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของ         
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุม และข้อบงัคบับริษัทข้อ 22 ก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ  ตามระเบียบของบริษัท 

 

 หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา
ผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงหน้าท่ี            
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าท่ีและการท างานของกรรมการบริษัท ประเภทคา่ตอบแทน วิธีการ
จ่ายค่าตอบแทน  และจ านวนค่าตอบแทนกรรมการ  ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท  ตลาด  และ                       
คู่แข่งขัน โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมี
คุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และเงินรางวัล
ส าหรับปี 2562  รวมกนัทัง้หมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึง่เป็นอตัราคงเดิมเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2561 โดยพิจารณา
จากอตัราคา่ตอบแทนกรรมการท่ีก าหนดไว้ในอดีตท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกบั
บริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลก าไรท่ีใกล้เคียงกัน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
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    ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรับกรรมการบริษัท 
 

 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

1 .  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 1.1 คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน อตัราเดียวกบัปี)  2561)  

 ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน 
 รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน 
 กรรมการ 

 

25,000 บาท / เดือน 

 1.2 คา่เบีย้ประชมุ  อตัราเดียวกบัปี) 2561)  
 ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครัง้ 
 รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการ 

 

5,000 บาท / ครัง้ 

 1.3  เงินรางวลั 
 
หมายเหต ุ  กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การด าเนิน
 ธุ ร กิ จ ของบ ริ ษัท ท่ี มี ร าย ไ ด้ป ร ะจ า จ ะ ไม่ ไ ด้ รั บ
 คา่ตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2 
 

เงินรางวลัจ่ายไมเ่กิน  
ร้อยละ 3 ของก าไรสทุธิ
จากงบการเงินรวมของ

บริษัท ปี 2562 

2 . ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2.1  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนอตัราเดียวกบัปี)   2561)  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 

 2.2  คา่เบีย้ประชมุ  อตัราเดียวกบัปี) 2561)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครัง้ 

  

3 . ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ผลตอบแทน 

 

3.1  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน   - ไมม่ี - 
3.2  คา่เบีย้ประชมุอตัราเดียวกบัปี)   2561)  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

 

5,000 บาท / ครัง้ 
 

4.  ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
 

 

- ไมม่ี - 
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 การจ่ายเงนิรางวัลประจ าปี 2561 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ           
เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจ านวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่น     
หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน)   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท                          
ปี 2561 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จดัสรรเงินรางวลัจ านวนดงักลา่วกนัเอง  
 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  
(เจ็ดล้านบาทถ้วน)  และจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2561 จ านวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่น  
หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน)  ตามท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการด าเนินงานของบริษัทซึ่งมี
แนวโน้มท่ีดีขึน้ อีกทัง้บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เพราะเหตุใดบริษัท           
จงึยงัคงจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 ในอตัราเดียวกบัปี 2561  
 

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากคณะกรรมการชดุปัจจบุนันีไ้ด้รับการแต่งตัง้ประมาณกลางปี 2560 ฉะนัน้ บริษัทจงึได้มีการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทัง้เงินรางวัลประจ าปี 2560 ตามสัดส่วนระยะเวลาการท างานให้กับ
กรรมการบริษัทแล้วบางส่วนในปี 2561  อย่างไรก็ดี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทนัน้ บริษัทมีการ
พิจารณาจากประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักลา่วต้องอยู่ในระดบั              
ท่ีเหมาะสม 
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ส าหรับการจ่ายเงินรางวัลจ านวน 
2,271,170 บาท ซึง่ระบุว่า “โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จดัสรรเงินรางวลัจ านวนดงักล่าวกนัเอง” มีหมายความ
อย่างไร  
 

 ค าตอบ : ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ในหลกัปฏิบตัินัน้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
ประธานฯ เป็นผู้ พิจารณาการจดัสรรเงินรางวลัให้กรรมการบริษัท  โดยท่ีประธานฯ จะเป็นผู้น าเสนอการจดัสรร
เงินรางวลัดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
 

เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

 เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610     เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 
 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอข้อมูลให้ท่ีประชุม
พิจารณา 
 

 นายศานิตฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
120 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 ก าหนดวา่ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี  
นอกจากนี ้เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนทุกรอบ 5 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ก าหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบญัชีรายเดิมติดต่อกนั
มาแล้วเกิน 5 ปี 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การท างานของบริษัท ส านัก งาน                     
อีวาย จ ากดั ท่ีสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทัง้สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานท่ีบริษัทก าหนด    
มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอ านวยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและ               
มีประสิทธิภาพ  จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับ  
รอบปีบัญชี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี  2562 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึง่เป็นอตัราท่ีมี
ความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รายช่ือผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 

จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชี
ได้รับการแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1.   นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์   5813 2 ปี 
(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2559 

และปี 2561) 
2.   นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 3844 1 ปี 

(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2561) 
3.   นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 4523 -ไมม่-ี 

 

 ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับปี 2562 ดงันี ้
 

1. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ ละ 315,000 บาท (สามแสนหนึง่หมื่นห้าพนับาทถ้วน)  
  รวมเป็นเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพนับาทถ้วน)  

2. คา่สอบบญัชีประจ าปี จ านวนเงิน 1,855,000 บาท (หนึง่ล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพนับาทถ้วน)  
 3.  คา่บริการอื่น  -ไมม่ี- 
 

 รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึง่เพ่ิมขึน้จากคา่สอบบญัชีปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 2  ของค่าสอบ
บญัชีเดิม  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ          
งบการเงินของบริษัท อีกทัง้ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตัง้แตปี่ 2559 จนถงึปี 2561 
 

 อนึ่ง บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทัง้สิน้
จ านวน 6 บริษัท 
 

 ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2561 – ปี 2562 
 

 

ปี 2562  (ปีที่เสนอ) 
 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
 

ปี 2561 
 

2,800,000 
 

2% 
 

2,745,000 
 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด  ตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวข้างต้น     
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  และอนุมตัิค่าตอบแทน
การสอบบัญชี   ส าหรับรอบปีบัญชี  2562  สิ น้สุด ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562  เป็นจ านวนเงินทัง้สิ น้        
2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง                
ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน   
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มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

 เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610     เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ  
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถาม และ/หรือ              
ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามหรือชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้น  จงึขอเชิญผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมหรือแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดงันี ้
 

 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น  แสดงความยินดีกับบริษัทท่ีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้แรก
ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความราบร่ืนในทุกวาระ และ           
ขอให้บริษัทแสดงความคิดเห็นวา่ บริษัทจะสามารถเติบโตไปพร้อมกบัเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร 
 

 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า  บริษัทได้มีส่วนร่วม   
และเป็นแกนหลกัในการเป็นท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมในโครงการต่างๆ ทัง้ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และงานโครงการ
ขนาดใหญ่มาโดยตลอด อีกทัง้มีการขยายงานไปในภาคเอกชนเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงก าหนดเป้าหมายงาน
ต่างประเทศในเชิงจ านวนประเทศ และปริมาณงานในแต่ละประเทศให้เพ่ิมขึน้ ตลอดจนขยายงานการให้บริการ
ทางวิศวกรรมในธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีเพ่ิมขึน้ด้วยเช่นกนั  โดยบริษัทตัง้เป้าท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า
ตามภาพการขยายตวัของโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ ซึง่ถือเป็นปัจจยัหลกัในการกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทัง้นี ้บริษัทยงัคงตัง้เป้ารักษาความเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมอย่างตอ่เน่ือง โดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่
ในการพฒันาวิธีการท างานของบริษัทให้รวดเร็วและประหยดัต้นทนุเพ่ือให้บริษัทมีผลก าไรของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ 
 

 ดร. อัศวิน จินตกานนท์ ผู้ถือหุ้น  ได้กล่าวขอบคณุประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้ดแูลกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถงึขอบคณุกรรมการบริษัททกุท่านท่ีได้เสียสละเวลา
ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบให้แก่บริษัทมาโดยตลอด 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์  คุ้มไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการขยาย
งานของบริษัทไปในธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจการพัฒนาเมือง ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดใหญ่ๆ มีการจัดตัง้กลุ่มบริษัท       
เพ่ือประกอบธุรกิจประเภทนี ้แต่ยังขาดความรู้และความสามารถในเร่ืองการบริหารจัดการเก่ียวกับโครงสร้าง
พืน้ฐานอยู่ 
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 หลังจากท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ    
จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านท่ีให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์            
ตอ่บริษัท และได้กลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท ทีม คอนซลัติง้  เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ปิดการประชมุเวลา 16.15 น. 
 
 

-ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั- ประธานท่ีประชมุ 
(ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

 

-นางสาวสภุาภรณ์ โรจนอมรชยั- ผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ 

(นางสาวสภุาภรณ์ โรจนอมรชยั) 
เลขานกุารบริษัท 
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ข้อมูลและประวัตบุิคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 
 
ชื่อ-นามสกุล   นายศานิต ร่างน้อย 
     (ได้รับการเสนอให้ด ารงต าแหน่ง 
     ต่ออีกวาระหน่ึง) 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้   กรรมการอิสระ 
เร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการครัง้แรก  วนัท่ี 27 เมษายน 2560 

ปัจจุบันอายุ     72 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา 
   และพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
   พิจารณาอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 
การศึกษา  

สถาบัน วุฒกิารศึกษา 
มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 

ประวัตกิารอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม 

 หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP)  

 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC)    

 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  

 หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND)  

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP)  

รุ่นท่ี 4/2555 

รุ่นท่ี 3/2550 

รุ่นท่ี 72/2549 

รุ่นท่ี 27/2549 

รุ่นท่ี 45/2548 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สถานที่ท างาน/องค์กร ต าแหน่ง 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สถานที่ท างาน/องค์กร ต าแหน่ง 

2553 – ปัจจบุนั บริษัท เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั 
  (มหาชน) 

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

 นายศานิต ร่างน้อย เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 3 ปี เมื่อรวมเวลาจากการตอ่อายตุามวาระในครัง้นี ้ก็จะเป็น
กรรมการบริษัทรวมทัง้หมด 6 ปี 

 
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

 จ านวน 375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 
 

 การเข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา 

 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100  
รวมทั ง้เข้าร่วมการประชุมของกรรมการ ท่ีไม่ เป็น
ผู้บริหาร จ านวน 1 ครัง้ 

 คณะกรรมตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100  
รวมทัง้เข้าร่วมการประชุมของกรรมการตรวจสอบ
ร่วมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2562 
จ านวน 1 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 
หมายเหตุ : นายศานิต ร่างน้อย ได้สิ น้สุดการด ารง
ต าแหน่ งประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณ า
ผลตอบแทน เน่ืองจากได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท  มีผลบั งคับตั ง้แต่ วัน ท่ี                
8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ 

 ไมม่ ี
 

ประวัติการถูกด าเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงนิ 

 ไมม่ ี
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

 ไมม่ ี
 
คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท 

 ไมม่ ี
 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา 

 วาระท่ี 5 พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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ข้อมูลและประวัตบุิคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 
 
ชื่อ-นามสกุล  ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย 
     (ได้รับการเสนอให้ด ารงต าแหน่ง 
     ต่ออีกวาระหน่ึง) 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  รองประธานกรรมการ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้   กรรมการ 
เร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการครัง้แรก  10 มกราคม 2522 

ปัจจุบันอายุ    73 ปี 
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา 
   และพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
   พิจารณาอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 
การศึกษา  

สถาบัน วุฒกิารศึกษา 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหลง่น า้ 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหลง่น า้ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

 
 

ประวัตกิารอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม 

 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCM)  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 41/2560 

รุ่นท่ี 18/2547 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สถานที่ท างาน/องค์กร ต าแหน่ง 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สถานที่ท างาน/องค์กร ต าแหน่ง 

2535 – ปัจจบุนั  บริษัท ทีจีซี โฮลดิง้ส์ จ ากดั กรรมการ 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

 ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 41 ปี เมือ่รวมเวลาจากการตอ่อายตุามวาระในครัง้นี ้         
ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทัง้หมด 44 ปี 

 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

 จ านวน 66,919,200 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 9.84 
 

 การเข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา 

 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 

 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 19 ครัง้ จากทัง้หมด 22 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 86 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ 

 ไมม่ ี
 

ประวัติการถูกด าเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงนิ 

 ไมม่ ี
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

 ไมม่ี  
 
คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท 

 ไมม่ ี
 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา 

 วาระท่ี 5 พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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ข้อมูลและประวัตบุิคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 
ชื่อ-นามสกุล   นายชวลิต จันทรรัตน์ 
     (ได้รับการเสนอให้ด ารงต าแหน่ง 
     ต่ออีกวาระหน่ึง) 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
  ประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ- 
  ทรัพยากรน า้ / ประธานกรรมการบริหาร 
  หน่วยธุรกิจ-ตา่งประเทศ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้   กรรมการ 
เร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการครัง้แรก  วนัท่ี 27 เมษายน 2553 

ปัจจุบันอายุ     63 ปี 

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา  พิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา 
   และพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอให้ท่ีประชุม 
   ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 
การศึกษา  

สถาบัน วุฒกิารศึกษา 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหลง่น า้ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 

 
 

ประวัตกิารอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม 

 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 122/2552 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สถานที่ท างาน/องค์กร ต าแหน่ง 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สถานที่ท างาน/องค์กร ต าแหน่ง 

2559 – ปัจจบุนั บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์ แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั  บริษัท ทีม คอนซลัติง้ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั* 

กรรมการ                                           
กรรมการ                                               
กรรมการ                                               
กรรมการ                                                                                                       

* จดทะเบียนเลิกบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างช าระบญัชี             
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

 นายชวลิต จนัทรรัตน์ เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 10 ปี เมื่อรวมเวลาจากการตอ่อายตุามวาระในครัง้นี ้         
ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทัง้หมด 13 ปี 

 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
-  จ านวน 38,278,400 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 5.63 
 

 การเข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา 

 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 

 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 22 ครัง้ จากทัง้หมด 22 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 33 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ 

 ไมม่ ี
 

ประวัติการถูกด าเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงนิ 

 ไมม่ ี
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

 ไมม่ี  
 

คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท 

 ไมม่ ี
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา 

 วาระท่ี 5 พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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ค าจ ากัดความของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท*  ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือ  
ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท*  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยของกรรมกำรรำยอื่น 
ผู้ บริหำรบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท*  ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับริษัท*  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท*  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของ
ส ำนักงำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท*  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกวำ่ 2 ปี   

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท*  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้ว
ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน         
ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ  
บริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

  
* รวมถงึบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

 

1. นายศานิต ร่างน้อย 
 

ปัจจุบันอายุ 72 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน 101 ซอย 3 หมู่บ้านปัญญาอินทรา  P.9 
 ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว 
 เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

 การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่พิจารณา วาระท่ี 5 พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ 
   ท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร 

 ปัจจุบันอายุ 64 ปี 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 ที่อยู่ปัจจุบัน 71/65 หมูบ้่านเศรณีรายา ถนนนาวงประชา
 พั ฒ น า  แ ข ว ง สี กั น  เ ข ต ด อ น เ มื อ ง 
 กรุงเทพมหานคร 10210 

 การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่พิจารณา -ไมม่ี- 
 

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 

 ปัจจุบันอายุ 68 ปี 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน 316/29 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   

 กรุงเทพมหานคร 10110 
 การมีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่พิจารณา -ไมม่ี- 
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 
 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด 
ดงันัน้ เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจงึเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป บริษัทจงึขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้
 

1. หนังสือมอบฉันทะ 
ก. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

 นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั ได้ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะออกเป็น 3 แบบ คือ 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน

 ตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตวัแทนรักษาทรัพย์       

 คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
ข. วิธีการใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

1. ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใด
เท่านัน้  

2. ผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตัวแทนรักษาทรัพย์คัสโตเดียนในประเทศไทย     
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่ง
แบบใดก็ได้ 

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้อง
มอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึง่น้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ 
เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน ท่ีผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือ     
มอบฉนัทะ แบบ ค. 
 

2.    เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 ในทุกกรณี เอกสารแสดงตนต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุและไม่อยู่ในสภาพช ารุด
จนไมส่ามารถยืนยนัตวัตนได้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี และหากมีการเปลี่ยน 
ช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย และโปรดน าหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ส าหรับ       
การลงทะเบียนซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ของผู้ถือหุ้น 
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  บุคคลธรรมดา 
  1)  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนตวัจริงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2)  กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

-  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ       
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 -  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
-  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี ้        
ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจริง ณ จดุลงทะเบียน 

  นิตบุิคคล 
  1)  กรณีผู้แทนของนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

-  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ       
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น (อายไุมเ่กิน 6 เดือน) ซึง่รับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้แทนนิติบคุคล (ผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติบคุคลนัน้) ครบถ้วน 

-  ส าเนาเอกสารแสดงตนซึ่งแสดงตวัตนของผู้ แทนนิติบุคคลนัน้พร้อมรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล 
ทัง้นี ้ผู้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจริง ณ จดุลงทะเบียน 

 2)  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
-  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ         
ลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติบคุคลนัน้) ซึง่เป็นผู้มอบ
ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น (อายไุมเ่กิน 6 เดือน) ซึง่รับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉั นทะ         
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

-  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ แทนนิติบุคคล (ผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนัน้)     
ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

-  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับ
มอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจริง ณ จดุลงทะเบียน 

  3)  กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
   3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ

 เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่  
   3.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 
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    -  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียน เป็นผู้ด าเนินการลงนาม
ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

     -  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

  เอกสารท่ีจดัท าขึน้ในตา่งประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพบัลิค  

  ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

  บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 2 ชั่ วโมง หรือ
ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไปของวันที่  20 เมษายน 2563  ณ สถานท่ีประชุม ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ี      
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่         
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ         
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้ นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้น          
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย    
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน  
สี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม     
ผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน    

ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ต้อง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) 
วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือ            
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7   
 
 

 
 

กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นซึ่ง           
มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใด  
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก        
การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบ
รวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่น ๆ 
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ น     
ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการ
เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น      
ไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วิธีการเลือกตั ้งกรรมการและกรรมการออกจากต าแหน่ง    
ตามวาระ 

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า 
(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 

ข้อ 16. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใด  
มากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับ    
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้           
ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
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กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั  
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

ผู้สอบบัญชี 

ข้อ 37. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 38. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาสมดุบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้อง และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึง่ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) 
เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 41.  ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 42. ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย 
ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ให้ผู้สอบบญัชี     
มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของ
บริษัท รวมทัง้ให้บคุคลเหลา่นัน้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ
ของบริษัทได้ 

ข้อ 43. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชี
ก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัท
จดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบ
บญัชีด้วย 
 

การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 44.      ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  
 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้ น หุ้ นละเท่า  ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้ นบุริมสิทธิและ
 ก าหนดให้หุ้ นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว้    
 โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่ว
การจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงสถานที่จดัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

 

บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท์ 0 2509 9000   www.teamgroup.co.th 

 


