
 

 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
วนั เวลา และสถานที ่

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563              
เม่ือวันท่ี  24 เมษายน 2563 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ท่ีท าการบริษัทฯ ห้องประชุมมัลติฟังก์ชั่น ชั้ น 2 เลขท่ี  8              
ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย       

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม   
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์   ประธานกรรมการ 
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
4. รศ.นพ.ก าจร ตติยกว ี   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   กรรมการอิสระ 
6. นายสมยั ล้ีสกลุ   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
7. นายภาสิต ล้ีสกลุ   กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
9. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ   กรรมการและผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวเรวดี อาจหาญ   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

 

ตวัแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจ ากดั    
1. นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ  หุน้ส่วน 
2. นางสาวหสัยา อินทร์เน่ือง  ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบบญัชี 
3. นายยอดศกัด์ิ คิวนิศกัด์ิ   ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบบญัชี 

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
1. นายสมยศ สุธีรพรชยั   ท่ีปรึกษากฎหมาย 

เร่ิมการประชุม 
 นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของท่ีประชุม (“ประธานฯ”)  
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ประธานฯ แจง้จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง จ านวน  22  ราย    จ านวนหุน้รวม                      237,606,737  หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมแทน จ านวน    12 ราย    จ านวนหุน้รวม                   3,123,646,155  หุน้   

รวม   จ านวน    34  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน          3,361,252,892  หุน้  
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ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและท่ีมอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 35.06 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้ทั้ งหมดของ
บริษทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน (จ านวนหุ้นทั้งหมดเท่ากบั 9,587,146,838 หุ้น) เกินกวา่หน่ึงในสาม  ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม 9 คนจากกรรมการ 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562 จากบริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ ากัด และท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด จากนั้ นประธานฯ ได้มอบหมายให้        
นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบวธีิการปฏิบติัในการประชุม ดงัน้ี    

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเวน้แต่ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้ซ่ึงจะแจง้คะแนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละ
วาระต่อไป 

3. เม่ือส้ินสุดการน าเสนอขอ้มูลแต่ละวาระ เลขานุการบริษจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่อลง
มติในแต่ละวาระ และสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมี
ขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเก็บบัตรคะแนนเพ่ือนับคะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติท่ี
ประชุม โดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้ งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเท
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะก ากบัดว้ย 

4. เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการประชุม ในระหวา่งด าเนินการประชุมจะไม่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจาก   
ผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นได้มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนใน      
แต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะมาแลว้ ให้ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็น
คะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม ซ่ึงบริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดบ้นัทึกการ
ออกเสียงของ ผูถื้อหุน้ท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะส าหรับกรณีดงักล่าวในระบบเป็นการล่วงหนา้แลว้ ผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุมจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงแต่อยา่งใด  

6. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นได้มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยมิไดร้ะบุความประสงค์ในการออก
คะแนนเสียงในแต่ละวาระไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบ
ฉันทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิธีเดียวกบัผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเอง 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุมสายเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือ
เท่านั้น 
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8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหน้าได ้โดยฝากบัตรลงคะแนนไวก้ับเจา้หน้าท่ีของ
บริษทัฯ 

คะเนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละวาระ เป็นดงัน้ี 
 วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

หากวาระการประชุมใดมีคะแนนเสียงเท่ากนั นางไพจิตร รัตนานนท ์(ประธานในท่ีประชุม) จะออกเสียงเพ่ิม
อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น
ผูด้  าเนินการนบัคะแนน และขอใหผู้ส้อบบญัชีช่วยเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง  

  จากนั้ นประธานฯ มอบหมายให้นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นางรัชดาภรณ์           
ราชเทวนิทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย และนางสาวฝ่ังฝัน ชั้นศิริ เลขานุการบริษทั 
เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระทั้งหมด 8 วาระตามล าดบัในหนงัสือเชิญประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562  
เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2562 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 โดยเป็นการรับรอง
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมมีตรัิบรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2562 โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 3,361,252,892 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
     

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 
 นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
โดยสรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงานปี 2562 และฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2562 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดด้งัน้ี 
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 วสัิยทศัน์ 
 มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคน์วตักรรม และตอบสนองความตอ้งการท่ีดีท่ีสุดให้กบัลูกคา้ทั้งในประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(CLMVT) 

 เป้าหมาย 
1. สร้างผลตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจอยา่งย ัง่ยนืและบริหารงานอยา่งโปร่งใส 
2. ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภยั และน ามาซ่ึงความส าเร็จของธุรกิจลูกคา้ 
3. บริหารจดัการธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
4. สร้างเสริมบรรยากาศการท างานใหดี้ท่ีสุดและเป็นองคก์รท่ีมีการปฏิบติัการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 ค่านิยมองค์กร 
1. B = Be Innovative  นวตักรรมน าองคก์ร 
2. E =  Energetic  ขบัเคล่ือนอยา่งมีพลงั 
3. T = Target-Oriented  มุ่งสู่ผลลพัธ์ 
4. R = Respect & Trust  เคารพกนัและกนั เช่ือมัน่ไวใ้จ 
5. C = Commitment  มุ่งมัน่สู่คุณภาพ ปลอดภยัทุกเวลา รักษาส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบต่อสงัคม 

 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้
 Construction ประกอบดว้ย 

1. บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
2. บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั และ 
3. บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  

 Utilities & Investment ประกอบดว้ย 
1. บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  
2. บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  

 Smart IOT Ecosystem ประกอบดว้ย  

1. บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั 

 สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 และฐานะการเงนิ ณ ส้ินปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดงันี ้  
              (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 3,715.63 3,055.78 659.85 21.59 
หน้ีสินรวม 2,876.05 2,352.77 523.28 22.24 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 839.59 703.02 136.57 19.43 
รายไดร้วม 3,426.61 2,304.52 1,122.09 48.69 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (293.28) (2,040.57) 1,747.29 85.36 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 3.43 เท่า 3.35 เท่า   
มูลค่าท่ีตราไว ้ 0.125 บาท 0.125 บาท   
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ 0.09 บาท 0.11 บาท   
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 ปี 2562 ปี 2561 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (0.038 บาท) (0.331 บาท)   

 

 งานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีงานท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบดงัน้ี  

 มูลค่างาน (ลบ.) % ของงานที่ยัง
ไม่ได้ส่งมอบ 

มูลค่างานท่ีเหลือ
โดยประมาณ (ลบ.) 

ปีที่คาดว่าจะ
เสร็จ 

โครงการของบริษัทฯ 
1. โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 5   755.23 33.06% 249.68 2563 
2. โครงการออกแบบก่อสร้าง จดัหาและ
ก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน 

389.75 65.32% 254.59 2563 

3. โครงการก่อสร้างระบบส่งท่อน ้าดิบอ่างเก็บ
น ้าคลองหลวง ชลบุรี 

1,833.00 83.98% 1,539.35 2564 

รวมมูลค่าโครงการของบริษัทฯ 2,977.98  2,043.62  

โครงการของ บริษัท สหการวิศวกร จ ากดั  
1. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง 1,524.37 88.57% 1,350.17 2564 
2. โครงการออกแบบ และก่อสร้างศูนย์
กระจายสินคา้ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

600.00 70.48% 422.88 2563 

3. โครงการก่อสร้างทางหลวงดอนสีนน์ 
(ฉะเชิงเทรา) 

558.88 77.27% 431.85 2564 

4. โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก 

2,205.42 95.32% 2,102.12 2565 

5. โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูน ้าริมถนน
วภิาวดี ตอน 1 

633.01 94.32% 597.05 2564 

6. โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการพระราม 4 

517.76 100.00% 517.76 2564 

7. โครงการอื่นๆ 1,997.86  848.24 2563-2564 
รวมมูลค่าโครงการของ SKW 8,037.30  6,270.07  

รวมมูลค่าโครงการท้ังหมด 11,015.28  8,313.69  

 
 รายงานเหตุการณ์ส าคญัของบริษัทฯ ในปี 2562 

1. วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากการจ าหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
จาก 770,395,728.12 เป็น 1,198,393,354.75 บาท 

2. บริษทัฯ ไดโ้อนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 73.37 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 1,041.74 
ลา้นบาท รวมมูลค่า 1,151.11 ลา้นบาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม 

3. บริษทัฯไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
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4. บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2562 ในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3           
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 กจิกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
1. กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

2. กิจกรรมบริจาคโลหิต 
3. กิจกรรมการบริจาคส่ิงของเพ่ือสาธารณประโยชน์ส าหรับคนดอ้ยโอกาสในสงัคม 
4. กิจกรรมการพฒันาชุมชน และกิจกรรมส าคญัต่างๆ 
5. กิจกรรมรณรงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ ผู้ถือหุ้นจงึไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
รายงานผู้สอบบัญชี 

ในวาระน้ีนางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานวา่ งบการเงินของบริษทัส าหรับปี 
2562 ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไดผ้่านการตรวจสอบแบบ
ไม่มีเง่ือนไข และลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ ตลอดจนไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัวา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผา่นการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

นายภาสิต ล้ีสกุล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินปี 2562 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 2) สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 เป็นดงัน้ี 

                          (หน่วย : ลา้นบาท) 
  
  
  

  
ปี 2562 

  

  
ปี 2561 

  

การเปลีย่นแปลง 
(ปี 2562 - ปี 2561) 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 3,365.40 2,256.65 1,108.75 49.13 

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -3,312.21 -2,344.76 967.45 41.26 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 53.19 -88.11 141.30 160.37 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 13.06 5.73 7.33 127.92 

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการอ่ืน -8.96 -6.33 2.63 41.55 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการอ่ืน 4.10 -0.60 4.70 783.33 

รายไดจ้ากดอกเบ้ียและรายรับอ่ืน 48.15 42.15 6.00 14.23 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -376.26 -318.43 57.83 18.16 
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ปี 2562 

  

  
ปี 2561 

  

การเปลีย่นแปลง 
(ปี 2562 - ปี 2561) 

จ านวน ร้อยละ 
(หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ) -0.43 -365.69 -365.26 -99.88 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากเงินลงทุน 0.00 -1,212.73 1,212.73 100.00 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 

-271.25 -1,943.41  -1672.16 -86.04 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 -47.39 47.39 100 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วม
คา้ 

1.62 1.96 -0.34 -17.35 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -31.56 -21.29 10.27 48.24 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -301.19 -2,010.13 -1,708.94 -85.02 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 6.11 -32.30 38.41 118.92 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 1.80 1.86 -0.06 -3.23 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ -293.28 -2,040.57 -1,747.29 -85.63 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) -0.038 -0.331   

อตัราก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1.58% -3.90%   

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย 31.39% -10.47%   

อตัราก าไรสุทธิ -8.56% -88.55%   

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3.43 3.35   

ปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิ 293.28 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 8.56 ขณะท่ี
ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 2,040.57 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 88.55  

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

มีผูส้อบถามสรุปไดด้งัน้ี 

1. นายทองทศ แพงลาด สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามดงัน้ี บริษทัฯไดช้ าระหุ้นกูจ้  านวน 30 ลา้น
บาท แลว้หรือไม่ และปัจจุบนัยงัมีหุน้กูค้งเหลือเท่าไร 

นายภาสิต ล้ีสกลุ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัฯไดช้ าระหุน้กูเ้รียบร้อยแลว้โดยหุน้กูด้งักล่าวไดถู้กน ามาใชเ้ป็น
เงินหมุนเวยีนในโครงการ ปัจจุบนับริษทัฯไม่มีหุน้กูเ้หลืออยูแ่ลว้ 

2. นายสมชยั ปัดภยั ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 

2.1 ตามรายงานประจ าปีหน้า 172 งบเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ลูกหน้ีการคา้จ านวน 600 ลา้นบาท และ 
เงินกูร้ะยะยาวจ านวน 1,300 ลา้นบาท มีท่ีมาอยา่งไร  

นายภาสิต ล้ีสกลุ ไดม้อบหมายให ้นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส เป็นผูต้อบค าถาม 
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นางสาวเรวดี อาจหาญ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ลูกหน้ีการคา้และเงินกู ้เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯ
ไปลงทุนกบับริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) 

2.2 เพราะเหตุใดค่าใชจ่้ายในการบริหารจึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 50 ลา้นบาท 

นางสาวเรวดี อาจหาญ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากค่าคดีความในการเขา้สู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

2.3 ในปี 2563 บริษทัฯจ าเป็นตอ้งตั้งดอ้ยค่าการลงทุนในบริษทัฯ APOT อีกหรือไม่  

นายภาสิต ล้ีสกุล ตอบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัฯ ไดบ้นัทึกการดอ้ยค่าของเงินลงทุนกบั APOT เตม็จ านวน
แลว้ในปี 2562 ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่ตอ้งตั้งดอ้ยค่าอีก และบริษทัฯจะไม่เขา้ไปเพ่ิมทุนใดๆกบั APOT 
จนกวา่โครงการจะมีความชดัเจน 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอนุมติังบการเงิน
ส าหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานผู้สอบบัญชี โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้    

 
เห็นด้วย 3,361,252,892 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลและงดจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานปี 

2562 
เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดวา่ “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร 
ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 ก าหนดวา่ “บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ”  

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและส ารองตาม
กฎหมายของงบการเงินบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการ
ลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ โดยใหอ้ านาจคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ 
ท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
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ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ านาจเสนอให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป  

ทั้งน้ี ในปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปรากฏผลการด าเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 
จ านวน 280.25 ลา้นบาท และ 293.28 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้และงดจดัสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติังดจ่ายเงินปันผลและงดจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 โดยเป็นการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2562 ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้ 

  
เห็นด้วย 3,361,252,892 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 เลขานุการบริษทัไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 15 ของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุก
คร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ และกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ  
2. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการ 
3. นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง และคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้
เสียทั้ง 3 ท่านไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่บุคคลท่ีเสนอทั้ง 3 คนขา้งตน้เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น มีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนประสบการณ์การท างานท่ีสามารถช่วยสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการให้เป็นประโยชน์กบับริษทัฯ จึง
เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ประวติัของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้ทุกท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  
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และไดน้ าเสนอประวติัของนางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ นายสมยั ล้ีสกุล และนายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการผูท่ี้ตอ้ง
ออกตามวาระ ต่อท่ีประชุม 
 เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

 เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระแต่ละคน
เป็นรายบุคคล โดยวาระน้ีเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

มตทิีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ทีต้่องออกตามวาระ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ อกีวาระหนึ่ง ได้แก่ นางพวงทพิย์ ศิลปศาสตร์ นายสมยั ลีส้กลุ และนายภาสิต ลีส้กลุ ผู้ถือหุ้นได้มมีติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมคีะแนนเสียง ดงันี ้    

1. นางพวงทพิย์ ศิลปศาสตร์  กรรมการอสิระ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,312,983,163 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 98.6245 
ไม่เห็นด้วย 46,202,728 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 1.3754 
งดออกเสียง 2,187,000 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 

 
2. นายสมยั ลีส้กลุ กรรมการ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 3,312,983,163 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 98.6245 
ไม่เห็นด้วย 46,202,728 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 1.3754 
งดออกเสียง 2,187,000 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
     
3. นายภาสิต ลีส้กลุ กรรมการ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 3,312,983,163 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 98.6245 
ไม่เห็นด้วย 46,202,728 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 1.3754 
งดออกเสียง 2,187,000 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
 เลขานุการบริษทั รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
“ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในกรณีท่ี
ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 
 ตามขอ้บงัคบัขอ้ 16 ของบริษทัฯ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติัซ่ึงอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัความในวรรคหน่ึงไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ในอตัราเท่ากบัปี 2562 ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน) 
ต าแหน่ง ปี 2563 (เสนอเพ่ืออนุมตั)ิ ปี 2562 

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   ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ปี 2563 (เสนอเพ่ืออนุมตั)ิ ปี 2562 
    1. ประธานกรรมการ:  

   เงินประกันสังคมและเงินสมทบ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันชีวิต 
ป ระกั น ก าร เดิ น ท าง  ป ระกั น
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 
ป ระ กัน ก าร เดิ น ท าง  ป ระกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถ
ประจ าต าแหน่ง คนขบัรถ และค่า
น ้ ามนั 

2.  กรรมการอิสระ: ประกนัสุขภาพ 
3. ประกันภัยความรับผิดส าห รับ 

กรรมการและผูบ้ริหารวงเงินจ ากดั
ความรับผิด 100,000,000 บาท 
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คณะกรรมการชุดย่อย (บาทต่อคนต่อคร้ังการเข้าร่วมประชุม) 
   ปี 2563 (เสนอเพ่ืออนุมตั)ิ ปี 2562 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ          
ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 10,000 
2. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 10,000 
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   
ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 10,000 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
ค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการอิสระ 10,000 10,000 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

 เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 3,359,137,698 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 99.9335 
ไม่เห็นด้วย 2,187,000 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0650 
งดออกเสียง 48,193 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0014 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 
ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชีไม่วา่จะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษทัฯ จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ี
พน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ได ้เม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยห้า
รอบปีบญัชีติดต่อกนันบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 
2563  ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอปรากฏดงัรายช่ือต่อไปน้ี  

1. นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 และ/หรือ  
2. นางสาววนันิสา งามบวัทอง    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 และ/หรือ 
3. นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8134 และ/หรือ 
4. นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169  
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 ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอทั้ง 4 คน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งไม่มีรายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
แต่อยา่งใด และเสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ เป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 1,200,000 บาท เท่ากบัปี 
2562 

                                                                                                               (หน่วย : บาท) 
 ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัสอบบญัชี บริษทั สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จ ากดั 

บริษทั สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จ ากดั 

• ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 1,200,000 
(เสนอเพื่ออนุมติั) 

     1,200,000 

บริษทัยอ่ย:    
• ค่าสอบบญัชีของบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั  955,000  940,000  
• ค่าสอบบญัชีของกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค สหการ * 0  

• ค่าสอบบญัชีของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั 285,000  285,000  

• ค่าสอบบญัชีของบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 410,000  410,000  
รวมทั้งส้ิน 2,850,000 2,835,000 

ค่าบริการอ่ืน:  
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางในการสอบบญัชีบริษทัฯ ตามจริง 78,562 
* โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคท่ีเกาะสมุย ท่ีกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค
สหการรับผิดชอบไดก่้อสร้างแลว้เสร็จเม่ือปี 2561 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งจดทะเบียนเลิกกิจการ 

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง 
เป็นตน้ 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

 ท่ีปรึกษากฎหมายเสนอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,200,000 บาท ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้
  

เห็นด้วย 3,359,185,891 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 2,187,000 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
เม่ือครบวาระท่ีเสนอในท่ีประชุม และไม่มีผูใ้ดเสนอวาระเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุม เลขานุการบริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมซกัถามและเสนอแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ปรากฎมีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 มีผูถื้อหุน้สอบถามสรุปได ้ดงัน้ี 
1. นายสมชยั ปัดภยั ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 

1.1 ท าไมบริษทัถึงไม่มียอดสินคา้คงเหลือ 

นางสาวเรวดี อาจหาญ ตอบขอ้ซกัถามวา่ เน่ืองจากแต่ละโครงการของบริษทัฯ มีลกัษณะงานท่ีไม่
เหมือนกนั รวมถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นแต่ละโครงการก็ไม่เหมือนกนั ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่ซ้ือวตัถุดิบ
มาส ารองไว ้แต่จะซ้ือวตัถุดิบเพื่อใชส้ าหรับแต่ละโครงการ และใชใ้หห้มดไปในโครงการนั้นๆ 

1.2 สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 มีผลกระทบอะไรกบับริษทับา้ง 

นายภาสิต ล้ีสกุล ตอบขอ้ซักถามว่า มีเพียง 1 โครงการของบริษทัฯ ท่ีถูกหยุดด าเนินงาน ส่วน
โครงการอ่ืนๆของบริษทัฯ ยงัสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งปกติ และสามารถท างานไดอ้ยา่งสะดวก 
และรวดเร็วข้ึนในบางโครงการ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาติให้ท างานในช่วงเคอร์ฟิว ท าให้
ไม่มีปัญหาในเร่ืองการจราจร 

1.3 บริษทัฯ ยงัมีโครงการอ่ืนๆ นอกเหนือจาก Backlog ท่ีแสดงใน Presentation หรือไม่ 

นายภาสิต ล้ีสกุล ตอบขอ้ซักถามว่า ตวัเลข 8,400 ลา้นบาทท่ีแสดงใน Presentation เป็นตวัเลข
ของส้ินปี 2562  ในปี 2563 บริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ประมูลงานอยา่งต่อเน่ือง และใน
ไตรมาส 1 บริษัทฯได้รับงาน 2 โครงการ ตามท่ีได้เปิดเผยข่าวกับทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

2. นายทองทศ แพงลาด สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดซ้กัถามวา่ ในปี 2563 บริษทัฯจะมีก าไรสุทธิมาก
พอจะจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไดห้รือไม่ 

นายภาสิต ล้ีสกุล ตอบขอ้ซักถาม บริษทัฯ ไดท้ าการลดตน้ทุน และควบคุมค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
รวมไปถึงควบคุมค่าใชจ่้ายของแต่ละแผนกอยา่งรัดกมุ เพ่ือท าใหบ้ริษทัมีก าไร 

 ไม่มีค าถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในคร้ังน้ีบริษทัฯ จะน า
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ข้ึนบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.trc-con.com ในหมวด “นักลงทุน
สมัพนัธ์” ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.35 น. 

 
  
 
         
        (นางไพจิตร รัตนานนท)์ 
             ประธานท่ีประชุม 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 24 เมษายน 2563       หน้า 15 

 

 
รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
 
 
 
(นายภาสิต ล้ีสกลุ)   (นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ)  
      กรรมการ             กรรมการ 
 
 
                              
 
                              (นางสาวฝ่ังฝัน ชั้นศิริ) 

     เลขานุการบริษทั  
           ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


