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เป�ดให�ผู�ถือหุ�นลงทะเบียนเพื่อเข�าร�วมประชุมตั้งแต�เวลา 9.30 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนําแบบฟอร�มลงทะเบียนมาในวันประชุม

ไม�มีแจกของชําร�วย

หนังสือเช�ญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปี 2562

วันจันทร�ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.30น.
ณ ที่ทําการบร�ษัทฯ ห�องมัลติฟ�งก�ชั่น ชั้น 2

เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท�าแร�ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
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ท่ี TRC-IR 015/2562 

วนัท่ี 28 มีนาคม 2562  

เร่ือง    เชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน    ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 )หนา้ 12-28( 
2. รายงานประจ าปี 2561 (รูปแบบ QR Code)  
3. ประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ )หนา้ 29-34( 
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ )หนา้ 35-40( 
5. หลกัเกณฑ ์วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม และการมอบฉนัทะ )หนา้ 41-42( 
6. รายนามและประวติักรรมการท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน และนิยาม

กรรมการอิสระ )หนา้ 43-44( 
7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  )หนา้ 45( 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. )เป็นเอกสารแยกต่างหากจากเล่มหนงัสือเชิญประชุม(  
9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode (ตอ้งน ามาในวนัประชุม(  

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั )มหาชน( )“บริษทัฯ”( ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2562   ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ที่ท าการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ห้องมลัตฟัิงก์ช่ัน ช้ัน 2 เลขที ่8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 แผนท่ีปรากฏดงัส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ส าหรับการประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2561 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ )www.trc-con.com) ส าเนารายงานการประชุมปรากฏดงัส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

http://www.trc-con.com/
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบ
ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ปรากฏดงัรายงานประจ าปี 2561 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปี  5261 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  

เป็นวาระเพ่ือรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
รายงานผู้สอบบัญชี 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   

  ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัต ิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
   “คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั  
   งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีจดัท าตามวรรคหน่ึง หรือจดัท าข้ึนในระหวา่งรอบปีบญัชีเพ่ือน าเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาอนุมติั คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนั้น
ใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้” 

   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดน้ าเสนองบการเงินดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
แลว้  

   สรุปสาระส าคญัผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ไดด้งัน้ี                                          

               (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2561 ปี 2560 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 3,055.78 4,598.38 (1,542.60) (33.55) 
หน้ีสินรวม 2,352.77 1,842.55 510.22 22.69 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 703.02 2,755.82 2,052.80 74.49 
รายไดร้วม 2,304.52 2,435.83 (131.31) (5.39) 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (2,040.57) 92.78 (2,133.35) (2,299.36) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 3.35 เท่า 0.67 เท่า   
มูลค่าท่ีตราไว ้ 0.125 บาท 0.125 บาท   
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ 0.45 บาท 0.47 บาท   
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (0.331 บาท) 0.016 บาท   
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จึงเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินส าหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
ความเห็นของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินส าหรับปี 2561 ของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  
  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2561   
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
   ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 )รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม( และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดวา่ “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ี
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 )รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม( และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 ก าหนดวา่ “บริษทัฯ ตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ” ซ่ึง
ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ มีทุนส ารองครบถว้น
ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีและ
ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดย
จะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้และเป็นเงิน
ลงทุน เพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริษทัฯ ในอนาคต โดยใหอ้ านาจคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ 
ท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ านาจเสนอให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แลว้ให้รายงานให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ทั้งน้ี ในปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปรากฏผลการด าเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 
จ านวน 2,328.69 ลา้นบาท และ 2,040.57 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทัฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี 2561 เท่ากบั 
1,312.85 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้
ความเห็นของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  พิจารณาอนุมติังด
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และงดจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากผล
ประกอบการประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ มีผลขาดทุน  และ ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มียอดขาดทุนสะสม   
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  
 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัสส าหรับผลประกอบการปี 2561 ให้กบักรรมการ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัต ิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

“ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั 

 ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม” 
ตามข้อบังคบัข้อ 16 ของบริษัทฯ 

“ขอ้ 16 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติัซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

เพ่ือการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายขา้งตน้ บริษทัฯ จึงขอน าเสนอขอ้มูลต่อไปน้ี เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการ 9 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอิสระ 4 คน และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน โดยมีกรรมการชุดยอ่ย 5 ชุด ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน 
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 2 คน 
3. คณะกรรมการบรรษทัภิบาล ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน 
5. คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาโบนัสกรรมการ

ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 รวม 650,000 บาท เพื่อน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัดงัน้ี 
    

 โบนสัปี 2561 โบนสัปี 2560 
                (เสนอเพื่ออนุมติั)    (จ่ายจริง พ.ค.61) 
โบนสักรรมการ     650,000 บาท      930,000 บาท 
ประกอบดว้ย 
- นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ   230,000 บาท       330,000 บาท 
- กรรมการอิสระ 4 คน* รวม           420,000 บาท     600,000 บาท 
              (คนละ 105,000 บาท) (คนละ 150,000 บาท)  

* ประกอบดว้ยรศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ นายอรุณ จิรชวาลา รศ.พิเศษ เสตเสถียร และนางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์
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ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอ

ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 
650,000 บาท   

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  
  ใหถื้อคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
วาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
ตามข้อบังคบัข้อ 15 ของบริษัทฯ  

“ขอ้ 15 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม )1/3) ของ
จ านวนกรรมการ และกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ 

 ในปี 2562 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 3 คน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ  
2. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ  
3. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ  

โดยนายอรุณ จิรชวาลา หน่ึงในกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี ไดแ้สดงความประสงคท่ี์จะไม่เขา้รับ
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ หลงัจากครบวาระในคร้ังน้ี เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี
ต่อเน่ืองกนั 

ทั้ งน้ี ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 17 กนัยายน ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
เสนอช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทัฯ  

การสรรหากรรมการบริษทักระท าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยการพิจารณา
คุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานท่ีมีความเหมาะสม และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามล าดบั )น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัเฉพาะกรณีการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ( 
ความเห็นของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดงัน้ี 
1) เลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ีจ านวน 2 คน คือ นางไพจิตร รัตนานนท์ และนางสาวภาวิตา        

ล้ีสกลุ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง  
2) เสนอแต่งตั้งรศ.นพ.ก าจร ตติยกว ีเป็นกรรมการอิสระแทนนายอรุณ จิรชวาลา ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

ตามวาระและไม่ประสงคจ์ะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่

บุคคลท่ีเสนอทั้ง 3 คนขา้งตน้เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั    
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พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์การท างานท่ีสามารถช่วยสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการใหเ้ป็นประโยชน์กบับริษทัฯ ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ไม่เคยถูกระวางโทษ ให้ออกหรือปลดออกเพราะ
มีความผิดทุจริตในหน้าท่ี ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก หรือมีความผิดเก่ียวกับทรัพยสิ์นท่ีได้มาโดยทุจริต และไม่ได้
ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  และรศ.นพ.ก าจร ตติยกว ี
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระแทนนายอรุณ จิรชวาลา เป็นผูมี้คุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระ
ทั้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของบริษทัฯ  ซ่ึงจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ) รายละเอียด
นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ปรากฏดงัส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6)    

ประวติัของนางไพจิตร รัตนานนท์ และนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการผูท่ี้ตอ้งออกตามวาระและเสนอ
เลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง และประวติัของรศ.นพ.ก าจร ตติยกวีผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระแทนนายอรุณ จิรชวาลา ปรากฏดงัส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  
  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัต ิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

“ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั 

 ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม” 
ตามข้อบังคบัข้อ 16 ของบริษัทฯ 

“ขอ้ 16 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติัซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั” 

เพ่ือการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายขา้งตน้ บริษทัฯ ขอน าเสนอขอ้มูลต่อไปน้ี เพ่ือประกอบการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

  ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 5 ชุด มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  
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คณะ 
กรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย 

  รายช่ือกรรมการ และผู้บริหาร  

คณ
ะก
รร
มก

าร

ตร
วจ
สอ

บ 

คณ
ะก
รร
มก

าร
พจิ

าร
ณา

ค่า
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คณ
ะก
รร
มก

าร
 

บร
รษ

ทัภ
บิา
ล 

คณ
ะก
รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

คว
าม
เสี่
ยง

 

คณ
ะก
รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

 

1. นางไพจิตร รัตนานนท*์ ประธานกรรมการ       
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตวจสอบ 

     

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

     

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ      

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

     

6. นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร       
7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร        

 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด       

 
9. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการ และผูอ้  านวยการสายงาน 

บริหารองคก์ร 

      

10. นายโลห์  อิง คี ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ      



รวมจ านวนกรรมการและผูบ้ริหารของแต่ละชุด  9 3 6 4 4 4 

ประธาน    กรรมการ/สมาชิก 
* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หวัขอ้ “10. การก ากบั
ดูแลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “2. คณะกรรมการชุดยอ่ย” และมีการเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 
2562 โดยเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเฉล่ียค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดจากผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2561 ประกอบกบัความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการแต่ละชุด และเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2562     
ในรูปแบบและอตัราเท่ากบัปี 2561 ดงัน้ี 
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1.    คณะกรรมการบริษัท 
 1.1  ค่าตอบแทนรายเดอืน   

ต าแหน่ง 
ปี 2562 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2561   

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

 1.2  ค่าตอบแทนอืน่                

 ปี 2562 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2561 
    1. ประธานกรรมการ: เงินประกันสังคม

และเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ประกันชีวิต  ประกันการเดินทาง  
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ 
รถประจ าต าแหน่ง คนขับรถ และค่า
น า้มนั 

2.  กรรมการอสิระ: ประกนัสุขภาพ 
3. ป ร ะ กั นภั ย ค ว าม รั บผิ ด ส า ห รั บ 
กรรมการและผู้บริหาร วงเงินจ ากัด
ความรับผดิ 100,000,000 บาท 

1. ประธานกรรมการ: เงนิประกนัสังคม
และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง  
ประกนัอุบัตเิหตุกลุ่ม ประกนัสุขภาพ 
รถประจ าต าแหน่ง คนขับรถ และ   
ค่าน า้มนั 

2.  กรรมการอสิระ: ประกนัสุขภาพ 
3. ประกันภัยความ รับผิดส าห รับ 
กรรมการและผู้บริหาร วงเงินจ ากัด
ความรับผดิ 100,000,000 บาท 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
  

 ปี 2562 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2561 
2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ   
       ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 

 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเข้าร่วมประชุม 

10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.2 คณะกรรมการพจิารณา 
       ค่าตอบแทนและสรรหา 

  

       ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 
 

10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเข้าร่วมประชุม 

10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   
       ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 
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 ปี 2562 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2561 
2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
       ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 

 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเข้าร่วมประชุม 

 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

2.5 คณะกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร  
ไม่มค่ีาตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร 

ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร  
ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริหาร 

2.6  คณะกรรมการจดัการ ในเดอืนมกราคม 2562 คณะกรรมการ
บริษัทอนุมตัยิกเลกิคณะกรรมการจดัการ 

ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร  
ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะ 
กรรมการจดัการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเห็นควรเสนอ

ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอขา้งตน้ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  

ใหถื้อคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้
 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออก
หลกัทรัพย ์)ฉบบัท่ี 20) ก าหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ี
มาแลว้ 5 รอบบญัชีติดต่อกนั โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีใหม่ เพ่ือแต่งตั้ งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกแลว้ และไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุม   
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2562  ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอปรากฏดงัรายช่ือต่อไปน้ี  

1.   นางสาววนันิสา งามบวัทอง    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 และ/หรือ 
2.   นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 และ/หรือ  
3.   นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169 และ/หรือ 
4.   นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8134  
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และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นก าหนดค่าสอบบญัชีปี 2562 ของบริษทัฯ เป็นเงินจ านวน
ทั้งส้ิน 1,200,000 บาท มากกวา่ปี 2561 เป็นเงิน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 

                                                                                                      (หน่วย : บาท) 
 ปี 2562  ปี 2561 ปี 2560 

  บริษัทสอบบัญชี บริษทั  สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากดั 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(“EY”) 

   ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 1,200,000 
(เสนอเพือ่อนุมตั)ิ 

1,050,000 1,050,000 

บริษทัยอ่ย:     

   ค่าสอบบญัชีของบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั  940,000  850,000  820,000 

   ค่าสอบบญัชีของกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค สหการ *  400,000  400,000 

   ค่าสอบบญัชีของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั 285,000  400,000  100,000 

   ค่าสอบบญัชีของบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 410,000  400,000   ไม่ไดใ้ช ้EY 

รวมทั้งส้ิน 2,835,000  3,100,000  2,370,000 

ค่าบริการอ่ืน:     

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางในการสอบบญัชีบริษทัฯ ตามจริง 11,703 20,644 

* ณ ส้ินปี 2561 โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคท่ีเกาะสมุย ท่ีกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค สหการ
รับผิดชอบได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างรับประกนัผลงานก่อสร้าง  ดงันั้น ในปี 2562 จึงไม่ตอ้งมีการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงิน 

   
  ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอเป็นผูส้อบบญัชีปี 2562 ทั้ง 4 คนขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 

บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมถึงไม่มีรายการท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ส่วนบริษทัยอ่ยท่ีต่างประเทศอีก 4 แห่ง คือ TRC Investment Limited (สาธารณรัฐมอริเชียส) TRC International 
Limited (ฮ่องกง) TRC Engineering LLC และTRC Middle East LLC (สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน) ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชี
จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั แต่อยา่งใด เน่ืองจากมีรายการบญัชีไม่มากนกั โดย TRC Investment Limited 
และ TRC International Limited ใชบ้ริการสอบบญัชีจาก S.C. Ng Fuk Chong, FCCA )สาธารณรัฐมอริเชียส( และ 
Simon W.F. Ng & Co. (ฮ่องกง( ตามล าดบั และ TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC อยูร่ะหวา่งการ
ช าระบญัชี   
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาประวติัการท าหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีแต่ละรายเพ่ือให้มัน่ใจว่า ขอ้มูล
อตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพยใ์กลเ้คียงกนั และมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัจ านวนเงินค่า
สอบบญัชีตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั       

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 
และอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ่้าย
อ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง เป็นตน้ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ )ถ้ามี(    
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  (Record 
Date) ในวนัท่ี 1 เมษายน 2562  

บริษทัฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั (www.trc-con.com 
หัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์/ขอ้มูลผูถื้อหุ้น”) หากผูถื้อหุ้นมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ี
น าเสนอคร้ังน้ี สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ไดท่ี้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทั เบอร์โทรศ พท์ 02-022-7777 ต่อ 
3201 อีเมล ์ounruen@trc-con.com หรือฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ เบอร์โทรศ พท ์02-022-7777 ต่อ 3213  

ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 
9.30 น.  บริษทัฯ ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียน และเอกสารตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 (กรณีเป็นการรับมอบฉนัทะ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียน และขอความกรุณาศึกษาหลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัในการ
เขา้ร่วมประชุมและการมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 และในกรณีท่ีตอ้งการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษทัฯ เขา้
ร่วมประชุมแทน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย ์ตามช่ือ ท่ีอยูข่องบริษทัฯ โดย   
จ่าหนา้ซองถึงนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทั 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ตามวนั 
เวลา และสถานท่ีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ดว้ย จดัขอบคุณยิง่  

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

นางไพจิตร รัตนานนท ์
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

เลขานุการบริษทั/นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

โทร. +66 2022-7777 ต่อ 3201 และ 3213 
 




