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บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

วนั เวลา และสถานที ่
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เร่ิมประชุมเวลา 14.10 น. ณ ท่ีท าการบริษทัฯ ห้องประชุมมลัติฟังก์ชัน่ ชั้น 2 เลขท่ี 8  ซอย
สุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย       

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม (ครบทุกคน) 
1. นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
4. นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 
6. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
7. นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
9. นายโลห์ อิง คี กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส

ตวัแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
1. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  หุน้ส่วน
2. นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ  หุน้ส่วน
3. นางสาวกนกอร  ภทัรธนาสมบติั  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบบญัชีอาวโุส
4. นายธีรพงศ ์ กิตติมานะสกลุ  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบบญัชี  

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

เร่ิมการประชุม 
นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ประธานฯ แจง้จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง จ านวน  27  ราย    จ านวนหุน้รวม              125,055,542 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบอ านาจให ้
ผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมแทน จ านวน   12  ราย    จ านวนหุน้รวม  2,102,613,986  หุน้  

รวม จ านวน   39  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน          2,227,669,528  หุน้ 
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ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและท่ีมอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 37.9521 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน (จ านวนหุน้ทั้งหมดเท่ากบั 5,869,693,296 หุน้) ซ่ึงเกินกวา่หน่ึงในสามครบเป็นองคป์ระชุมตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่
นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั และท่ีปรึกษากฎหมาย
จากบริษทั บริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้  นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษา
กฎหมายแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบวธีิการปฏิบติัในการประชุม ดงัน้ี    

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเวน้แต่ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้ซ่ึงจะแจง้คะแนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละ
วาระต่อไป

3. เม่ือส้ินสุดการน าเสนอขอ้มูลแต่ละวาระ เลขานุการบริษทัจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่อ
ลงมติในแต่ละวาระ และสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หาก
มีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรคะแนนเพ่ือนบัคะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติท่ี
ประชุม โดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้ งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเท
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะก ากบัดว้ย

4. เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการประชุม ในระหวา่งด าเนินการประชุมจะไม่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจาก
ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงเห็นดว้ย โดยจะขอเก็บเม่ือเสร็จส้ินการประชุม ยกเวน้วาระท่ี 6 การเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะทุกราย

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นได้มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะมาแลว้ ให้ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็น
คะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม ซ่ึงบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดบ้นัทึกการออกเสียงของผู ้
ถือหุ้นท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะส าหรับกรณีดงักล่าวในระบบเป็นการล่วงหน้าแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะท่ี
มาร่วมประชุมจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงแต่อยา่งใด

6. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยมิไดร้ะบุความประสงค์ในการออก
คะแนนเสียงในแต่ละวาระไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบ
ฉันทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิธีเดียวกบัผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเอง

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุมสายเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือ
เท่านั้น
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8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหน้าได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจ้าหน้าท่ีของ
บริษทัฯ

คะเนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละวาระ เป็นดงัน้ี 
 วาระท่ี 1, 3, 4, 6, 8 และ 12  ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยหากวาระการประชุมใดมีคะแนนเสียงเท่ากนั นางไพจิตร รัตนานนท ์(ประธานในท่ีประชุม) จะออกเสียง
เพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสกรรมการ และวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

 ส าหรับวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลด/เพ่ิมทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 9 - 11 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ส่วนวาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองใดให้ท่ีประชุมพิจารณา หากผูถื้อหุ้น
จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั  โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน 
และขอตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายย่อย เพ่ือมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 คน คือ นายสานนท ์ 
ธรรมานุสาร   

 จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (“ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร”) รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมยศ สุธีรพรชัย ท่ีปรึกษากฎหมาย และ
นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระ
ทั้งหมด 13 วาระตามล าดบัในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 โดยเป็นการรับรอง
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยมีคะแนน
เสียงดงันี ้
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เห็นด้วย 2,228,407,737 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
โดยสรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงานปี 2560 และฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2560 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี 2560 ปี 2559 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 4,598.38 5,003.16 (404.78) (8.09) 
หน้ีสินรวม 1,842.55 2,319.31 (476.76) (20.56) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,755.82 2,683.85 71.97 2.68 
รายไดร้วม 2,435.83 3,736.90 (1,301.07) (34.82) 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 92.79 290.76 (197.97) (68.09) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.67 เท่า 0.86 เท่า 
มูลค่าท่ีตราไว ้ 0.125 บาท 0.125 บาท 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ 0.47 บาท 0.52 บาท 
ก าไรต่อหุน้ 0.016 บาท 0.50 บาท 

 รายงานเหตุการณ์ส าคญัของบริษัทฯ ในปี 2560
o ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างมูลค่ารวม 5,358 ลา้นบาท

1. บริษทัฯ ไดรั้บงาน 3.328 ลา้นบาท  โครงการท่ีส าคญัไดแ้ก่
- EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System

จากบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 492 ลา้นบาท
- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริษทั ปตท. จ ากดั

(มหาชน) มูลค่างาน 229.28 ลา้นบาท
- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัสถานีบริการ NGV สมาคมขนส่งทางบกแห่ง

ประเทศไทย (น ้ าพอง) จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 59.15 ลา้นบาท
- โครงการ RGC#Sales Gas GSP6 Mixing Header จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่า

งาน 28.15 ลา้นบาท
2. บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดรั้บงาน 2,030 ลา้นบาท โครงการท่ีส าคญัไดแ้ก่

- โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านคร
หลวง การประปานครหลวง และบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ลา้นบาท
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- โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กม. จากกรมทางหลวงชนบท (กระทรวง
คมนาคม) การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ลา้นบาท  

- โครงการปรับปรุงเสน้ทางศึกษาธรรมชาติเขา้ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติขนอม จากแขวงทาง
หลวงนครศรีธรรมราชท่ี 1 จงัหวดันครศรีธรรมราช มูลค่างาน 47.80 ลา้นบาท 

- โครงการวางท่อแยกจ่ายน ้ าดิบบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จ ากดั จากบริษทั จดัการและ
พฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั มูลค่างาน 15.42 ลา้นบาท 

o เดือนมกราคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ แก่พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ 
ใหไ้ดรั้บทราบและใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติั 

o เดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯ จดัตั้ งบริษทัย่อยช่ือ บริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยมีการ
ลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปาจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอ   
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง มูลค่าการลงทุน 46.5 ลา้นบาท  

o เดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้
อาย ุ1 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี การจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

o เดือนตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
(OHSAS18001:2007) จาก SGS (Thailand) Company Limited 

o เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั จดัตั้งบริษทัย่อยช่ือ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ 
จ ากดั ร่วมกบั Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พนัธมิตรจาก
ประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ต่อ 49  ตามล าดบั ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด และงานขดุเจาะอุโมงค ์

o บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหน่ึงในหลกัทรัพยใ์นการค านวณดชันีราคา sSET Index หรือดชันีราคา
ท่ีสะท ้อนความเคล่ือนไหวของราคาหุ้ นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ งประเทศไทย 
ซ่ึงอยูน่อกเหนือดชันี SET50 และ SET100 เป็นกลุ่มหุน้สามญัท่ีมีสภาพคล่ องในการซ้ือขายสม ่าเสมอ 
และมีสดัส่วนผู ้ถือหุ ้นรายยอ่ยตามท่ีก าหนด 

o บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 เหตุการณ์ทีส่ าคญัช่วงต้นปี 2561 ดงัน้ี 
o บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างมูลค่า 1,259 ลา้นบาท โครงการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

- บริษทัฯ ไดรั้บ Notice of Award ส าหรับงานผูรั้บเหมาช่วงโครงการ The Fifth Transmission 
Pipeline Project Phase 1 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จาก Sinopec International Petroleum 
Service Corporation มูลค่างาน 755.23 ลา้นบาท 

- บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการ BCM Naphtha and Pygas Pipeline จากบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ 
จ ากดั มูลค่างาน 156 ลา้นบาท 
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- บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดรั้บงาน The Construction of Highway Route No. 4 A. Takua Pa –
A. Thai Mueang จากส านกัก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 347.38 ลา้นบาท

o เดือนมีนาคม 2561
- บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 180 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ 2 ปี อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี การจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน
- บริษทัฯ ร่วมลงนามในสญัญากิจการร่วมคา้กบับริษทั ชิโนไฮโดร (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในการจดัตั้ง

กิจการร่วมคา้ ทีอาร์ซี-ชิโนไฮโดร วตัถุประสงค์เพื่อรับงานรับเหมาก่อสร้างงานส่วนบนดิน
Surface Processing Plant & Facilities โครงการเหมืองแร่โพแทช จากบริษทั อาเซียนโปแตซ
ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ ผู้ถือหุ้นจงึไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2560  ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินปี 2560 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซ่ึงตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานแลว้ 
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

ปี 2560 ปี 2559 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2,370.13 3,697.30 (1,327.17) (35.90) 

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง (1,859.72) (2,946.65) (1,086.93) (36.89) 

ก าไรขั้นตน้ 510.41 750.65 (240.24) (32.00) 

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 65.70 39.60 26.10 65.91 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (341.91) (349.80) (7.89) (2.26) 

หน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบัรายการ 0.13 (7.03) (7.16) (101.85) 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัร่วม 

(34.99) 0.00 (34.99) N/A 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

199.34 433.42 (234.08) (54.01) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (34.34) (32.94) 1.40 4.25 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  (0.11) 0.00 0.11 N/A 
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ปี 2560 ปี 2559 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16.40) (17.03) (0.63) (3.70) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (57.81) (98.34) (40.53) (41.21) 

ก าไรส าหรับงวด 90.68 285.11 (194.43) (68.19) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 2.11 5.65 (3.54) (62.65) 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 92.79 290.76 (197.97) (68.09) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.016 0.050 

อตัราก าไรขั้นตน้ 21.54% 20.30% 

อตัราก าไรสุทธิ 3.81% 7.78% 

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.67 0.86 

 ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างเท่ากบั 2,370.13 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อน 1,327.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.90 เกิดจากจากภาวะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างมีผูรั้บเหมาทั้งไทยและ
ต่างประเทศเขา้ร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่มากข้ึน มีการแข่งขนัดา้นราคา  บางโครงการมีราคาท่ีชนะการประมูลต ่ากวา่
ราคากลางท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถชนะการประมูลบางโครงการตามท่ีคาดหวงั รายไดร้วมในปี 
2560 ของกลุ่มบริษทัฯ จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เท่ากบั 92.79 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 290.76
ลา้นบาท  จ านวน 197.97 ลา้นบาท หรือร้อยละ 68.09   อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.81 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 
7.78 สาเหตุหลกัของการลดลงของก าไรสุทธิคือ รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างท่ีลดลง ประกอบกบัผลกระทบของ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ดงัน้ี 

- ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม  34.99 ลา้นบาท เกิดจากในระหวา่งปี
2560 APOT ไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง (เป็นการช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 1,174,866 หุ้น
ในราคาหุน้ละ 68.43 บาท) และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จาก 2,688 ลา้นบาท เป็น 2,806
ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่ม TRC ใน APOT ลดลงจากร้อยละ 26.22 ของทุนช าระแลว้ ณ
ส้ินปี 2559 เป็นร้อยละ 25.13 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกผลสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2560

- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 34.99 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการ
ด าเนินงานของ APOT ดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

 เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมติังบการเงินส าหรับปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2560  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีคะแนน
เสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 2,228,531,308 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตักิารจ่ายหุ้นและเงนิปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 

เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมวา่บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมายของงบการเงินบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ี
การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็น
เงินลงทุน เพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริษทัฯ ในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ี
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ านาจเสนอใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวตอ่ไป 

ในคร้ังน้ี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินผลก าไร และการ
จ่ายเงินปันผลและหุน้ปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 ดงัน้ี  

1. จดัสรรก าไรสุทธิจ านวน 733,881 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 0.79 ของก าไรสุทธิปี 2560 ของบริษทัฯ ท าให้ส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560
เท่ากบั 73,371,225 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ

2. จ่ายปันผลจ านวน 48,424,970 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.00825 บาท โดยแบ่งจ่าย
เป็นหุน้ปันผลและเงินปันผล ดงัน้ี
1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 293,484,664 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125

บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล
ในอตัราหุน้ละ 0.00625 บาท

ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ท่ีไม่สามารถจดัสรรเป็นหุน้ปันผลได ้บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของ
เศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.00625 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.002 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 11,739,387 บาท
โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด โดยในปี 2560 บริษทัฯ เสียภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 
ทั้งน้ี ก าหนดวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายปันผลดงัน้ี 

- วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record Date): วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561วนัจ่ายปันผล: วนัท่ี
25 พฤษภาคม 2561
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เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม หรือคดัคา้น หรือขอให้แก้ไขการจดัสรรผลก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับ     
ผลการด าเนินงานปี 2560 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรผลก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน    
ปี 2560 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ 733,881 บาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงนิและหุ้นปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 จ านวน 48,424,970 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.00825 บาท (หุ้น
ปันผลอตัราหุ้นละ 0.00625 บาท และเงนิปันผลอตัราหุ้นละ 0.002 บาท) ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้  

เห็นด้วย 2,228,531,308 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัสให้กบักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัให้กบักรรมการส าหรับ

ผลการด าเนินงานปี 2560 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
รวม 930,000 บาท ดงัน้ี 

  ปี 2560   ปี 2559 
- นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ 330,000 บาท 660,000 บาท 
- กรรมการอิสระ 4 คน

ประกอบดว้ย:
1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 150,000 บาท 300,000 บาท 
2. นายอรุณ จิรชวาลา 150,000 บาท 300,000 บาท 
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 150,000 บาท 300,000 บาท 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 150,000 บาท 255,738 บาท 

รวม 930,000 บาท   1,837,869 บาท 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัให้กบักรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 
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มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้กับกรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้   

เห็นด้วย 2,195,925,456 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 98.5368 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 32,606,852 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 1.4632 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้ง

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ  

และไดน้ าเสนอประวติัการท างาน และจ านวนการเขา้ร่วมประชุมในปี 2560 ของกรรมการทั้ง 3 คนต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
เห็นสมควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระทั้ง 3 คนกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัอีกวาระหน่ึง   

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

เลขานุการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระแต่ละ
คนเป็นรายบุคคล โดยวาระน้ีเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงวาระน้ีจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกคน

มตทิีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ งกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระทั้ ง  3 คน คือ รศ.ดร.เอกชัย 
นิตยาเกษตรวฒัน์ รศ.พเิศษ เสตเสถียร และนางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อกีวาระหนึ่ง 
โดยมคีะแนนเสียง ดงันี ้    

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย 2,223,107,967 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,915 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 5,421,426 คะแนน
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
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2. รศ.พเิศษ เสตเสถียร กรรมการอสิระ
เห็นด้วย 2,224,672,251 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,915 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 3,857,142 คะแนน
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

3.  นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์ กรรมการ
เห็นด้วย 2,185,264,534 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 98.0585 
ไม่เห็นด้วย 43,266,774 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 1.9415 
งดออกเสียง 0 คะแนน
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 
เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั

ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ในอตัราเท่ากบัปี 2559 ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน

ต าแหน่ง 
ปี 2561 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2560 

ค่าตอบแทนรายเดอืน (บาทต่อคน) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน) 
ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
กรรมการอิสระ 3 คน 20,000 20,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน 10,000 10,000 

1.2   ค่าตอบแทนอืน่ 
ปี 2561 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2560 

1. ประธานกรรมการ:
เงินประกันสังคมและเงินสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกัน
ชีวิต ประกันการเดินทาง ประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถ
ประจ าต าแหน่ง คนขับรถ และค่า
น า้มนั

2. กรรมการอสิระ: ประกนัสุขภาพ
3. ประกนัภัยความรับผดิส าหรับ
กรรมการและผู้บริหาร วงเงนิจ ากดั
ความรับผดิ 100,000,000 บาท

1. ประธานกรรมการ:
เงินประกันสังคมและเงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต
ประกันก า ร เ ดิ นท า ง  ป ระกัน
อุบติัเหตุกลุ่ม ประกนัสุขภาพ รถ
ประจ าต าแหน่ง คนขบัรถ และค่า
น ้ ามนั

2. กรรมการอิสระ: ประกนัสุขภาพ
3. ประกันภัยความรับผิดส าหรับ

กรรมการและผู ้บ ริหาร  วงเ งิน
จ ากัดความ รับผิด  100,000,000
บาท
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
ปี 2561 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2560 

2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ       
 ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.2  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
และสรรหา 

  ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเข้าร่วมประชุม 

10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.3  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
  ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.5  คณะกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 
ไม่มค่ีาตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริหาร 

ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 
ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริหาร 

2.6 คณะกรรมการจดัการ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 
ไม่มค่ีาตอบแทนในฐานะ 
กรรมการจดัการ 

ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 
ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะ 
กรรมการจดัการ 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 2,125,218,232 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 95.3641 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 103,313,076 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 4.6359 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อท่ีประชุมว่า 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ และ
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ดงัน้ี 
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1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 
3. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 
4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 
5. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 4807 

ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอทั้ง 5 คน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งไม่มีรายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
แต่อยา่งใด 

และเสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ เป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 1,050,000 บาท เท่ากบัปี 
2560 

  (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

   ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 1,050,000 
 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ 

1,050,000 1,000,000 

บริษทัยอ่ย: 

   ค่าสอบบญัชีของบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 850,000 820,000 820,000 

   ค่าสอบบญัชีของกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค สหการ 400,000 400,000  400,000 

   ค่าสอบบญัชีของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั 400,000 100,000  ยงัไม่ไดจ้ดัตั้ง 

   ค่าสอบบญัชีของบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 400,000  ไม่ไดใ้ช ้EY  ยงัไม่ไดจ้ดัตั้ง 

รวมทั้งส้ิน 3,100,000 2,370,000 1,820,000 

ค่าบริการอ่ืน: 

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ตามจริง 20,644 32,927 

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง 
เป็นตน้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2561 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัแิต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,050,000 บาท ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้  
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เห็นด้วย 2,228,531,308 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 733,712,251.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
733,711,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,869,693,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยัง
ไม่ได้ออกจ าหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

เลขานุการบริษทัช้ีแจงรายละเอียดการเสนออนุมติัการลดทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 5,869,698,010 หุ้น มูลค่า

หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท และมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้จ านวน 733,711,662 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 
5,869,693,296 หุ้น ทั้งน้ี มีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายท่ีบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับหุ้นปันผลท่ี
ออกในปี 2560 คงเหลือจ านวน 4,714 หุ้น ก่อนการพิจารณาเพ่ิมทุนคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 589.25 บาท โดยตดัหุน้สามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับหุ้นปันผลท่ีออกในปี 
2560 และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 733,711,662 บาท 
(เจด็ร้อยสามสิบสามลา้นเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัหกร้อยหกสิบสองบาท) 

แบ่งออกเป็น 5,869,693,296 หุน้  
(หา้พนัแปดร้อยหกสิกเกา้ลา้นหกแสนเกา้หม่ืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบหกหุน้) 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงสองหา้บาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 5,869,693,296 หุน้  

(หา้พนัแปดร้อยหกสิกเกา้ลา้นหกแสนเกา้หม่ืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบหกหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี - 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม หรือคดัคา้น การลดทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทัฯ 

เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 733,712,251.25 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 733,711,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 5,869,693,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นด้วย 2,228,531,308 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 293,484,664 หุ้น  
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียน 733,711,662 บาท เพิ่มเป็น 770,397,245 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 6,163,177,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 36,685,583 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 293,484,664 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 733,711,662 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 770,397,245 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 6,163,177,960 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้    
หุน้ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล  

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือคดัคา้นการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยเป็นการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 293,484,664 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียน 733,711,662 บาท เพิม่เป็น 770,397,245 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 6,163,177,960 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.125 บาทตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 2,228,531,308 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีไดน้ าเสนอในวาระท่ี 10 ดงัน้ี 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 770,397,245 บาท 

(เจด็ร้อยเจ็ดสิบลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยส่ีสิบหา้บาทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 6,163,177,960 หุน้ 

(หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบสามลา้นหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนเจด็พนัเกา้ร้อยหกสิบหุน้) 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงสองหา้บาท)  
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โดยแบ่งออกเป็น  
หุน้สามญั 6,163,177,960 หุน้ 
 (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบสามลา้นหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนเจด็พนัเกา้ร้อยหกสิบหุน้) 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงสองหา้บาท) 
หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี -  

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม หรือคดัคา้น การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน        
จดทะเบียน 

เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยเป็นการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน
ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้  

เห็นด้วย 2,228,531,308 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 293,484,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อ
รองรับการออกหุ้นปันผล 
 เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัให้บริษทัฯ จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 293,484,664 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการออกหุน้ปันผลในปี 2561 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคล
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือคดัคา้น การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

 เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล โดยเป็นการ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 293,484,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้    
หุ้นละ 0.125 บาทตามทีเ่สนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการต่าง ๆ           
อนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้     
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เห็นด้วย 2,228,531,308 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่13  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ 

เลขานุการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้ งหมด หรือไม่น้อยกว่า 1,956,564,432 หุ้น สามารถเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณานอกเหนือจากวาระท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมได ้ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรค 2 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณา 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกล่าวเชิญใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น หรือซกัถามเร่ืองต่าง ๆ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในคร้ังน้ีบริษัทฯ จะน ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
ข้ึนบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.trc-con.com ในหมวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์” ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม   แมว้า่ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 
2560 จะไม่เป็นไปตามท่ีคาด  แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มีการร่วมมือกบัพนัธมิตร
ท่ีแขง็แกร่ง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ  และน ามาซ่ึงผลประกอบการท่ีเจริญเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง   จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

(นางไพจิตร รัตนานนท)์ 
     ประธานท่ีประชุม 

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

(นายภาสิต ล้ีสกลุ) (นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ) 
  กรรมการ   กรรมการ 

 (นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม) 
     เลขานุการบริษทั  

  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 




