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เร่ิมการประชุม 
นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ประธานฯ แจง้จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง จ านวน  21  ราย    จ านวนหุน้รวม              126,797,394 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบอ านาจให ้
ผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมแทน จ านวน     8  ราย    จ านวนหุน้รวม  2,168,819,217  หุน้  

รวม จ านวน   29  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน          2,295,616,611  หุน้ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและท่ีมอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 37.2474 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดของ
บริษทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน (จ านวนหุน้ทั้งหมดเท่ากบั 6,163,165,825 หุ้น) เกินกวา่หน่ึงในสาม  ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม 8 คนจากกรรมการ 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินประจ าปี 2561 จากบริษทั 
ส านกังาน   อีวาย จ ากดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายใหม่ท่ีจะถูกเสนอเป็นผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562 จาก
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั และท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั จากนั้นประธานฯ ได้
มอบหมายให ้ นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบวธีิการปฏิบติัในการประชุม ดงัน้ี    

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเวน้แต่ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้ซ่ึงจะแจง้คะแนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละ
วาระต่อไป

3. เม่ือส้ินสุดการน าเสนอขอ้มูลแต่ละวาระ จะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละ
วาระ และสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือ
ข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรคะแนนเพ่ือนบัคะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติท่ีประชุม โดยผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่ไดย้กมือ หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้ถือวา่เป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย
ทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก ากบัดว้ย

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

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนใน      แต่ละ
วาระในหนงัสือมอบฉนัทะมาแลว้ ใหถื้อวา่การออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ี
ใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม ซ่ึงบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดบ้นัทึกการออกเสียงของ ผูถื้อหุ้นท่ีระบุใน
หนังสือมอบฉันทะส าหรับกรณีดังกล่าวในระบบเป็นการล่วงหน้าแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะ    ท่ีมาร่วมประชุมจะ
ไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงแต่อยา่งใด
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6. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยมิไดร้ะบุความประสงค์ในการออก
คะแนนเสียงในแต่ละวาระไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบ
ฉันทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิธีเดียวกบัผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเอง 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุมสายเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือ
เท่านั้น 

8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหน้าได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจ้าหน้าท่ีของ
บริษทัฯ 

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

หากวาระการประชุมใดมีคะแนนเสียงเท่ากนั นางไพจิตร รัตนานนท ์(ประธานในท่ีประชุม) จะออกเสียงเพ่ิม
อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสกรรมการ และวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 ส่วนวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณีวา่ผูถื้อหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้ท่ีประชุมพิจารณา หากผูถื้อหุ้น
จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน  

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั  โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน 
และขอตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายย่อย เพ่ือมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอแต่
อยา่งใด ทั้งน้ี บริษทัฯ จึงขอใหผู้ส้อบบญัชีช่วยเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบ   

  จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รศ.ดร.เอกชยั นิตยา
เกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมยศ สุธีรพรชัย ท่ีปรึกษากฎหมาย และนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม 
เลขานุการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระทั้งหมด 9 วาระตามล าดบัใน
หนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

เลขานุการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 
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ท่ีปรึกษากฎหมายเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 โดยเป็นการรับรอง
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยมีคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 2,298,429,674 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

  
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
 นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
โดยสรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงานปี 2561 และฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2561 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดด้งัน้ี 

                 (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   

 รายงานเหตุการณ์ส าคญัของบริษัทฯ ในปี 2561 
o ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนอยา่งมีนยัส าคญั 2,040.57 ลา้นบาท เน่ืองจาก ขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม การตั้งหน้ีสูญและ
ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัโครงการเหมืองแร่โพแทช 
รวมเป็นมูลค่าท่ีกระทบต่องบการเงินรวมจ านวนทั้งส้ิน 2,093.76 ลา้นบาท  

o ทั้งน้ี หากหกัผลกระทบของรายการขา้งตน้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมีผลประกอบการเป็นก าไร 53.19 ลา้น
บาท ดงัน้ี 
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o ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างมูลค่ารวม 3,621.57 ลา้นบาท  
1. บริษัทฯ: 4 โครงการ รวม 924.88 ล้านบาท โครงการส าคญั คืองานผูรั้บเหมาช่วงโครงการ The 5th 

Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยรับงานจาก Sinopec 
International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของโครงการ 
ลกัษณะงานคือ Engineering, Procurement, Construction, Commissioning และ Start-up สถานี 
Block Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ลา้นบาท ระยะเวลา 33 เดือน 

2. บจก. สหการวศิวกร: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ล้านบาท โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 
- โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นใน

ถนนพระราม 3 ร่วมกบัโครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนองจากรุงเทพมหานครและการ
ไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 1,524.37 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั 

- โครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน จากบริษทั ปตท.น ้ ามนั
และการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 600 ลา้นบาท ระยะเวลา 450 วนั 

o บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2561 ในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

o บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหน่ึงในหลกัทรัพยใ์นการค านวณดชันีราคา sSET Index หรือดชันีราคา
ท่ีสะท ้อนความเคล่ือนไหวของราคาหุ้ นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ งประเทศไทย 
เป็นกลุ่มหุ้นสามญัท่ีมีสภาพคล่ องในการซ้ือขายสม ่าเสมอ และมีสัดส่วนผู ้ถือหุ้ นรายย่อยตามท่ี
ก าหนด 
o เดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯ ออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 180 ลา้นบาท 

จ านวน 9 ราย หุ้นกูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ทั้งน้ี
จากผลกระทบของการตั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญและการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบ
การเงินประจ าปี 2561 ท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย
ไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้บริษทัฯ จึงแจง้ความประสงคข์อไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนดดว้ยการท าค าเสนอซ้ือคืนหุ้นกู ้ 180 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 
กบัผูถื้อหุ้นกูทุ้กราย ทั้งน้ีมีผูถื้อหุ้นกู ้8 ราย มูลค่าหุ้นกูร้วม 150 ลา้นบาท แสดงความประสงค์ไถ่
ถอนหุ้นกู ้และมีผูถื้อหุ้นกู ้1 ราย มูลค่าหุ้นกู ้30 ลา้นบาทแสดงความประสงคข์อถือหุ้นกูต้่อจน

(หน่วย: ลา้นบาท)
ปี 2561

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ -2,040.57
ปรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั APOT:
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 1,212.73
คา่ใชจ่้ายท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนในไตรมาส 4 467.95
หน้ีสูญและส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ 365.69
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 47.39 2,093.76
ก าไรสุทธิ (กรณีไม่รวมผลกระทบจาก APOT) 53.19
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ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 โดยยินยอมผ่อนผนัการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน
ของหุ้นกูไ้ปจนถึงวนัท่ีหุ้นกูค้รบก าหนดไถ่ถอน  ซ่ึงในวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ช าระคืน
เงินตน้ 150 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูท่ี้ประสงคไ์ถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ 

o บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการเขา้ร่วมการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานขององคก์รชั้น
น าของประเทศ 
- การเขา้ร่วมโครงการ “การพฒันาศกัยภาพดา้นความยัง่ยืนของผูค้า้ (ESG: Environment, Social, 

Governance)” ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และไดรั้บรางวลั ESG ระดบัดีมาก 
- การเขา้ร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry หรือ GI) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 
- รางวลั “ผูผ้า่นการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ร่วมกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง” 

 
 เดอืนมกราคมถึงมนีาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับงานใหม่ 5 โครงการ  มูลค่ารวม 3,187  ล้านบาท 

โครงการส าคญั คือ 
1. โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก -อโศก ท่ีบจก. 

สหการวศิวกรไดรั้บจากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน 2,205.42 ลา้นบาท ระยะเวลา 1,260 วนั 
2. โครงการทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทาง

หลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 ท่ีบจก. สหการวิศวกรไดรั้บจากส านกัก่อสร้างทางท่ี 2 
กรมทางหลวง มูลค่างาน558.88 ลา้นบาท ระยะเวลา 690 วนั 

3. โครงการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน จากบริษทั บางจากไบโอฟูเอล 
จ ากดั มูลค่างาน 389.75 ลา้นบาท ระยะเวลา 480 วนั 

 
 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร  

  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายทุก 5 ปี โดยล่าสุดท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ี 7/2561 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ไดพิ้จารณาทบทวน และอนุมติัวสิยัทศัน์ พนัธกิจใหม่ ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ 

เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคน์วตักรรมและตอบสนองความตอ้งการท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ทั้งในประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(CLMVT*) 

* ประกอบดว้ยประเทศกมัพชูา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย  

 

พนัธกจิ 

1. สร้างผลตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจอยา่งย ัง่ยนืและบริหารงานอยา่งโปร่งใส 
2. ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภยั และน ามาซ่ึงความส าเร็จของธุรกิจลูกคา้ 
3. เราจะบริหารจดัการธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
4. เราจะสร้างเสริมบรรยากาศการท างานใหดี้ท่ีสุดและเป็นองคก์รท่ีมีการปฏิบติัการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ ผู้ถือหุ้นจงึไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ

รายงานผู้สอบบัญชี 
เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินปี 2561 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ซ่ึงตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานแลว้ 
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 เป็นดงัน้ี 

                          (หน่วย : ลา้นบาท) 
  
  
  

  
ปี 2561 

  

  
ปี 2560 

  

การเปลีย่นแปลง 
(ปี 2561 - ปี 2560) 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2,256.65 2,370.13 -113.48 -4.79 

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -2,344.76 -1,859.72 485.04 26.08 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง -88.11 510.41 -598.52 -117.26 

รายไดจ้ากการขาย 5.73   5.73 N/A 

ตน้ทุนขาย -6.33   6.33 N/A 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการขาย -0.60   -0.60 N/A 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -318.43 -341.91 -23.48 -6.87 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน -407.14 168.50 -575.64 -341.63 

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 42.15 65.70 -23.55 -35.84 

(หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ)โอนกลบัรายการ -365.69 0.13 -365.82 -281,400.00 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากเงินลงทุน -1,212.73   -1,212.73 N/A 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม   -35.00 35.00 -100.00 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

  199.33 -199.33 -100.00 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -47.39 -34.34 13.05 38.00 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1.96 -0.12 2.08 1,733.33 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -21.29 -16.39 4.90 29.90 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -2,010.13 148.48 -2,158.61 -1,453.81 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -32.30 -57.81 25.51 44.13 
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ปี 2561 

  

  
ปี 2560 

  

การเปลีย่นแปลง 
(ปี 2561 - ปี 2560) 

จ านวน ร้อยละ 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 1.86 2.11 -0.25 -11.85 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ -2,040.57 92.78 -2,133.35 -2,299.36 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) -0.331 0.015   

อตัราก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการก่อสร้าง -3.90% 21.54%   

อตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย -10.47%    

อตัราก าไรสุทธิ -88.55% 3.81%   

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3.35 0.67   

ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิ 2,040.57 ลา้นบาท ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีก าไรสุทธิ 
92.78 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 88.55 และอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 3.81 ตามล าดบั  สาเหตุหลกัของการเกิด
ขาดสุทธิมาจากค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัโครงการเหมืองแร่โพแทช ตามท่ีไดก้ล่าวในวาระก่อนหนา้น้ี การตั้ง
หน้ีสูญและส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม รวมเป็นมูลค่าท่ีกระทบต่องบการเงินรวมจ านวนทั้งส้ิน 2,093.76 ลา้นบาท ซ่ึงหากไม่พิจารณารวมรายการดงักล่าว    
ผลประกอบการของบริษทัฯ และบริษทัร่วมจะมีก าไรสุทธิ 53.19 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2.31 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

 ท่ีปรึกษากฎหมายเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมติังบการเงินส าหรับปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561  ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้    

เห็นด้วย 2,318,831,092 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 99.9676 
ไม่เห็นด้วย 750,750 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0324 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลและงดจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานปี 

2561   
เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดวา่ “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร 
ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทั



 
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 29 เมษายน 2562       หน้า 17 

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 านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ” ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯ ไม่ตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ มีทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและส ารองตาม
กฎหมายของงบการเงินบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการ
ลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้และเป็นเงินลงทุน เพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ 
หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ ในอนาคต โดยให้อ านาจ
คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูก
น าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ มี
อ านาจเสนอใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ส าหรับปี 
2561 บริษทัฯ มีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิ จ านวน 2,329 ลา้นบาทและ ณ ส้ินปี 2561 ปรากฏยอดขาดทุนสะสม 
1,386 ลา้นบาท   บริษทัฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม หรือคดัคา้น หรือขอให้แก้ไขการจดัสรรผลก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับ     
ผลการด าเนินงานปี 2561 

ท่ีปรึกษากฎหมายเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติังดจ่ายเงินปันผลและงดจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 โดยเป็นการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561) ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้  

เห็นด้วย 2,319,529,342 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 99.9977 
ไม่เห็นด้วย 52,500 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0023 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัสส าหรับผลประกอบการปี 2561 ให้กบักรรมการ 

เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัให้กบักรรมการส าหรับ
ผลการด าเนินงานปี 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
รวม 650,000 บาท ลดลงจากปีก่อน ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ โบนัสปี 2561 (บาท) 
(เสนอเพือ่พจิารณาอนุมตั)ิ 

โบนัสปี 2560 (บาท) 

1. ประธานกรรมการ  
       นางไพจิตร รัตนานนท ์

230,000 330,000 

2. กรรมการอสิระ 4 คน ๆ ละ 150,000 บาท 
- รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 
- นายอรุณ จิรชวาลา   
- รศ.พิเศษ เสตเสถียร   
- นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์  

 
105,000 
105,000 
105,000 
105,000 

420,000 

 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 

600,000 
รวมโบนัสกรรมการ 650,000 930,000 

เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

ท่ีปรึกษากฎหมายเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัให้กบักรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2561 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัสส าหรับผลประกอบการปี 2561 ให้กับ
กรรมการ ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้   

เห็นด้วย 2,319,581,842 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100. 00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ  
2. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ  
3. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ  

 โดยนายอรุณ จิรชวาลา หน่ึงในกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี ไดแ้สดงความประสงค์ท่ีจะไม่เขา้รับ
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ หลงัจากครบวาระในคร้ังน้ี เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปีต่อเน่ืองกนั 

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดงัน้ี 

1. เลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ีจ านวน 2 คน คือ นางไพจิตร รัตนานนท ์และนางสาวภาวติา  ล้ีสกุล 
กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง  
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2. เสนอแต่งตั้งรศ.นพ.ก าจร ตติยกวี เป็นกรรมการอิสระแทนนายอรุณ จิรชวาลา ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระและไม่ประสงคจ์ะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่

บุคคลท่ีเสนอทั้ง 3 คนขา้งตน้เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 
และมีความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์การท างานท่ีสามารถช่วยสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการให้เป็น
ประโยชน์กบับริษทัฯ ไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้าม ไม่เคยถูกระวางโทษ ให้ออกหรือปลดออกเพราะมีความผิดทุจริตในหน้าท่ี    
ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุก หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยทุจริต และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นใน
กิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  และรศ.นพ.ก าจร ตติยกวี ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ
แทน  นายอรุณ จิรชวาลา เป็นผูมี้คุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระทั้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ของบริษทัฯ  ซ่ึงจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

และไดน้ าเสนอประวติัของนางไพจิตร รัตนานนท์ และนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการผูท่ี้ตอ้งออกตามวาระ
และประวติัของรศ.นพ.ก าจร ตติยกวผีูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอรุณ จิรชวาลา ต่อท่ี
ประชุม 
 เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

 ท่ีปรึกษากฎหมายเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระแต่ละคน
เป็นรายบุคคล โดยวาระน้ีเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงวาระน้ีจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกคน 

มตทิีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ทีต้่องออกตามวาระ 2 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางไพจิตร รัตนานนท์ และนางสาวภาวิตา  ลีส้กุล และแต่งตั้งกรรมการใหม่       
1 ท่าน คือ รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี ซ่ึงเป็นกรรมการใหม่ แทนนายอรุณ จิรชวาลา ที่ไม่ประสงค์จะต่ออายุการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ   ผู้ถือหุ้นได้มมีตเิลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมคีะแนนเสียง ดงันี ้    

1. นางไพจติร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,319,581,842 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0 0.00 
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2. นางสาวภาวติา ลีส้กลุ กรรมการ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 

 
 
 

3. รศ.นพ.ก าจร ตตยิกว ี ผู้ทีถู่กเสนอให้เป็นกรรมการอสิระแทนนายอรุณ จริชวาลา 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 

 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
 เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั
ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ในอตัราเท่ากบัปี 2560 ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการบริษัท 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน (บาทต่อคน) 
ต าแหน่ง ปี 2562 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2561 

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 2562 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2561 
    1. ประธานกรรมการ:  

   เงินประกันสังคมและเงินสมทบ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันชีวิต 
ประกั นการ เดิ นทา ง  ประกั น
อุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถ
ประจ าต าแหน่ง คนขับรถ และค่า
น า้มนั 

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 

 จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,319,581,842 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0 0.00 

 จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,319,581,842 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0 0.00 



 
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 29 เมษายน 2562       หน้า 21 

 ปี 2562 (เสนอเพือ่อนุมตั)ิ ปี 2561 
2.  กรรมการอสิระ: ประกนัสุขภาพ 
3.  ประกนัภัยความรับผดิส าหรับ 
กรรมการและผู้บริหาร วงเงนิจ ากดั
ความรับผดิ 100,000,000 บาท 

2.  กรรมการอิสระ: ประกนัสุขภาพ 
3. ประกันภัยความรับผิดส าหรับ 

กรรมการและผูบ้ริหารวงเงินจ ากดั
ความรับผิด 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  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 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ได้
ยกเลกิคณะกรรมการจดัการ ในเดอืน
มกราคม 2562 

ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร  
ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะ 
กรรมการจดัการ 

 
เลขานุการบริษทัสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

 ท่ีปรึกษากฎหมายเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 2,319,581,842 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อท่ีประชุมว่า 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีใหม่ เพื่อเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562  ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอปรากฏดงัรายช่ือต่อไปน้ี  

1. นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 และ/หรือ  
2. นางสาววนันิสา งามบวัทอง    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 และ/หรือ 
3. นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169 และ/หรือ 
4. นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8134  

  
 ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอทั้ง 4 คน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งไม่มีรายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
แต่อยา่งใด และเสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ เป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 1,200,000 บาท มากกวา่ปี 
2561 เป็นเงิน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 

                                                                                                       (หน่วย : บาท) 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัสอบบญัชี บริษทั สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) 

• ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 1,200,000 
(เสนอเพื่ออนุมติั) 

1,050,000 1,000,000 

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
รับผิดชอบไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และอยูร่ะหวา่งรับประกนัผลงานก่อสร้าง  ดงันั้น ในปี 2562 จึงไม่ตอ้งมีการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงิน 

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง 
เป็นตน้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
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 ท่ีปรึกษากฎหมายเสนอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2562 โดยเป็นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,200,000 บาท ตามทีเ่สนอ โดยมคีะแนนเสียงดงันี ้
  

เห็นด้วย 2,319,581,842 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ 
เลขานุการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ไดท้ั้ งหมด หรือไม่น้อยกว่า 2,054,388,608 หุ้น สามารถเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณานอกเหนือจากวาระท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมได ้ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรค 2 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณา 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกล่าวเชิญใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น หรือซกัถามเร่ืองต่าง ๆ 

 นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงเก่ียวกบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฉ์บบัท่ี 5 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่
ปลายปี 2559 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และการใชข้อ้มูลภายใน ของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยขอให้ผูบ้ริหารให้ขอ้มูลแก่ผู ้
ถือหุน้ดว้ยความระมดัระวงัและเป็นกลาง  

 ผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 
 

นายชาญ บูรณ์ประเสริฐ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริม          
ผูล้งทุนไทย 
 
นายสมยั ล้ีสกลุ 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
นางสวลกัษณ์  แกว้ทิพย ์ผูรั้บมอบฉนัทะ
จากบริษทั รามาสุขสวสัด์ิ โฮลด้ิง จ ากดั        
ผูถื้อหุน้ 

 ในปี 2561 มีผลขาดทุนค่อนขา้งสูง ซ่ึงเป็นผลจากการตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุน 
การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และการตั้งส ารองรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (APOT) จะยงัส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อีกหรือไม่ อยา่งไร 
ในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา APOT ประสบปัญหาสภาพคล่อง แต่อยา่งไรก็ตาม
APOT ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา ในการเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 526 ลา้น
บาทเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  
 
บริษทัฯ มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขาดทุนสะสมอยา่งไร  โดยอาจจะเอา
ส่วนล ้ามูลค่าหุน้หรือส ารองตามกฏหมายมาหกัลบกลบลบหน้ีหรือไม่  

นายสมยั ล้ีสกลุ 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 ผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปัญหาเร่ืองการลา้งขาดทุนสะสม  
เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป 
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการท่ีครบวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีและไม่ประสงค์
จะต่อวาระการประชุม   เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทันายอรุณไดทุ่้มเทการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ
กรรมการของบริษทัฯ อย่างเต็มก าลงัความสามารถ และกล่าวตอ้นรับรศ.นพ.ก าจร ตติยกวี กรรมการอิสระท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง  ทั้งน้ี รศ.นพ.ก าจรไดเ้คยด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2548 – 2557 และบริษทัฯ ขอให้ความเช่ือมัน่
ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ว่า คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ จะทุ่มเทในการท างานและบริหารงานให ้     
ดีท่ีสุดภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และกล่าวขอบผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และให้ขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในคร้ังน้ีบริษัทฯ จะน ารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ข้ึนบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.trc-con.com ในหมวด “นกัลงทุนสัมพนัธ์” ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 12.05 น. 

(นางไพจิตร รัตนานนท)์ 
     ประธานท่ีประชุม 

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

(นายภาสิต ล้ีสกลุ) (นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ) 
  กรรมการ   กรรมการ 

 (นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม) 
     เลขานุการบริษทั  

  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 




