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                 ทะเบียนเลขท่ี 0107537000939 

บริษทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ี CSD  021/2563                                                   วนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ใหม่ 
 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม                 
พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลกัส่ี   
กรุงเทพมหานคร และจากการท่ีบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
เป็นการล่วงหนา้นั้น ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการของบริษทัฯ จึง
ก าหนดระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.itd.co.th) ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 แลว้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
วาระที่ 1:   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมและเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น รวมถึงเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ  (www.itd.co.th) และได้จดัส่งให้กระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงมี
การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว ดงัปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1  
 
 การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 

2034/132-161 อิตลัไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
ตู ้ป.ณ. 1011 เพชรบุรีตดัใหม่ โทรศพัท ์: 0-2716-1600 โทรสาร : 0-2716-1488  www.itd.co.th   



หนา้ท่ี 2 

 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)   

 
วาระที่ 2:  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562   

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 
2562 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2562  
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2562 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2562    
 
การลงมติ : วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ 

 
วาระที่ 3:  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2562  
วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของ
บริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา และสอบทานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดผ้่าน
การตรวจสอบและลงนามแลว้จากนายสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 (ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ซ่ึงสังกดับริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั) และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงผา่น
การพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2562   
 
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 
 



หนา้ท่ี 3 

 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)   

 
วาระที่ 4: พจิารณาอนุมตัจิัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และพจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับ

งวดบัญชีปี 2562       
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  
 การจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  

พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 41 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 การจ่ายเงินปันผล 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 วรรคแรก “ห้ามมิให้แบ่ง
เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล” 

 
เน่ืองจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 

50,743,000 บาท และมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน (17,704,000) บาท (ตามท่ีปรากฏในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นของงบการเงิน ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับงวดบญัชีปี 2562 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไร
บางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมายและอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ดว้ย
เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 
 
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5: พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง  

วตัถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14  
“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได ้            
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจได้รับเลือกเขา้รับ
ต าแหน่งอีกก็ได”้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 คร้ังน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน  
3 ท่าน ดงัน้ี  

  
 



หนา้ท่ี 4 

 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)   

 
ช่ือ – สกลุ ประเภทกรรมการ 

1. นายเปรมชยั กรรณสูต กรรมการ 
2. นายไผท ชาครบณัฑิต กรรมการ 
3. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 

 
อน่ึง บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รับการ
พิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการ ซ่ึงบริษทัฯ ได้แจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ งแจ้ง
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิเสนอช่ือดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 นั้น ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้พิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัฯ  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไดมี้มติ
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ทั้งน้ี กรรมการทั้ง 3 ท่านไดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกตามวาระทั้ ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเปรมชัย กรรณสูต, นายไผท ชาครบัณฑิต และนายธรณิศ 
กรรณสูต กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
และประวติัการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ของแต่ละท่าน ไดเ้ปิดเผยดงัปรากฎตามเอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระท่ี 5 

 
 การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6: พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไป                               

อกีวาระหนึ่ง 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดมี้มติแต่งตั้ง กรรมการ

ตรวจสอบท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี (ปี 2560 - ปี 2563) ซ่ึงในปี 2563 เป็นปีท่ีกรรมการตรวจสอบครบก าหนดออกตามวาระ 
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  รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิลเล่ียม ลี เซนทก์ราฟ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน กรรมการตรวจสอบ 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม กลบัเขา้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิลเล่ียม ลี เซนท์
กราฟ และนายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน กลบัเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละท่าน ได้เปิดเผยดังปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
 
การลงมติ :วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7:  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ส าหรับปี 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29  “กรรมการมีสิทธ์ิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัใน
รูปของเงินบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนท านองเดียวกนั และเบ้ียประชุมตาม  
ขอ้บังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาก าหนด ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด”้ 
  โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการดังกล่าวนั้น                 
ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ
จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดงัน้ี  
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะคร้ังที่มาประชุม) 

ค่าตอบแทนพเิศษ/
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการ 750,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
กรรมการ 580,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะคร้ังที่มาประชุม) 

ค่าตอบแทนพเิศษ/
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 385,000 -ไม่มี- ค่าตอบแทนพิเศษข้ึนอยู่
กบัผลการด าเนินงาน 

กรรมการตรวจสอบ 315,000 -ไม่มี- ค่าตอบแทนพิเศษข้ึนอยู่
กบัผลการด าเนินงาน 

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะคร้ังที่มาประชุม) 

ค่าตอบแทนพเิศษ/
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการ           
บริหารความเส่ียง 

-ไม่มี- -15,000- -ไม่มี- 

รองประธานกรรมการ    
บริหารความเส่ียงและ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

-ไม่มี- -10,000- -ไม่มี- 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ  : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2563 เท่ากบัปีก่อนหนา้ ตามเหตุผลและ
รายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ีค่าตอบแทนยอ้นหลงั 2 ปีท่ีผา่นมาไดป้รากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 
 
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ            
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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วาระที่ 8 : พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 และเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี โดยจาก
การคดัเลือกผูส้อบบญัชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
สอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีความเป็นอิสระเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 
2563 

 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี คนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและ
ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

1. นายสมคิด เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2785 และ/หรือ 
2. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6549   และ/หรือ  
3. นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6624 และ/หรือ  
4. นายนรินทร์ จูระมงคล              ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8593    

 
และเสนอให้พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 9,882,500 บาท (เกา้ลา้นแปด
แสนแปดหม่ืนสองพันห้าร้อยบาท) ทั้ งน้ี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน และผูส้อบบัญชีตามท่ีเสนอนั้ น ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ ง นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 และ/หรือ 
นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6549 และ/หรือ นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593 แห่ง                     
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคน
หน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และ
บริษัทย่อย และพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 9,882,500 บาท                 
(เกา้ลา้นแปดแสนแปดหม่ืนสองพนัหา้ร้อยบาท) ดงัปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8  
 
การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบียน

เพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี และส่งหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 
 

ทั้งน้ี เพ่ือใหท่้านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชนข์องท่านอยา่งเตม็ท่ี  
หากท่านมีขอ้สงสัยท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ี ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าวมาฝ่ายบริการองค์กร ผ่านทางอีเมลของบริษทัฯ (cccs@itd.co.th) หรือโทร 02-716-1600 ต่อ 
3800-4 และทางบริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2563 ในวนัจันทร์ท่ี 29 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 (Record Date)  

 
อน่ึง เน่ืองด้วยสถานการณ์ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีระบาดอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขอ

สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้แก่กรรมการผูมี้อ  านาจออกเสียงลงคะแนนแทนแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
โดยผูถื้อหุ้นสามารถดูรายช่ือของกรรมการ และกรรมการอิสระ ท่ีบริษัทฯ ระบุไวเ้พ่ือเป็นผู ้รับมอบฉันทะจาก เอกสาร
ประกอบการเข้าร่วมประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.itd.co.th) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                  ( นางนิจพร  จรณะจิตต ์)  
                                                                  กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส 

mailto:cccs@itd.co.th)
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  รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ อาคารคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

____________________________________________________________________________________________________ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม  ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

2. นายเปรมชยั   กรรณสูต          กรรมการ 
ประธานบริหาร  

3. นางนิจพร   จรณะจิตต ์  กรรมการ 
    กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส 
4. นายไผท   ชาครบณัฑิต  กรรมการ 

กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส 
5. นายธวชัชยั   สุทธิประภา กรรมการ 

กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส 
6. นายวิลเล่ียม  ลี  เซนทก์ราฟ กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายปีติ  กรรณสูต  กรรมการ 
    รองประธานบริหารอาวโุส 
8. นายธรณิศ    กรรณสูต  กรรมการ 

รองประธานบริหารอาวโุสและผูช่้วยประธานบริหาร 
 9. นายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
 บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน จ านวน 9 ท่าน สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีเท่ากบั 100% 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายชาติชาย   ชุติมา   รองประธานบริหารอาวโุส และผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
2. นายวรวฒิุ หิรัญยไพศาลสกลุ เลขานุการบริษทั และรองประธานบริหารอาวโุส 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  
นายสมคิด   เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  2785 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
คุณพชัรพร ภู่ทรานนท ์ แห่งบริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน ์และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 
ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง                 

ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  โดยมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 422 ราย จ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 
1,768,288,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.49 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
และในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะไดม้าลงทะเบียนเพ่ิมเติมอีก  

ดงันั้น ผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งส้ิน 434 ราย ถือหุน้รวมกนัทั้งส้ินจ านวน เท่ากบั 
1,768,845,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยแยกเป็นผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ 
มาร่วมประชุมเป็นดงัน้ี  

 
 มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 235 ราย จ านวนหุ้น 1,036,917,169  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.64 ของจ านวนหุ้น

ท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 มีผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 199 ราย จ านวนหุ้น 731,927,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.86 ของจ านวนหุ้น    

ท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.53 น. 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายใหน้างกญัญกร มหานีรานนท ์เป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงวิธีการ

ปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ ส าหรับวิธีการนบัคะแนนเสียง จ านวน 1 หุน้ เท่ากบั 1 คะแนนเสียง บริษทัฯ 
จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉนัทะออกจากจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และขอใหผู้ ้
ถือหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาแสดงตนโดยการยกมือ หรือกรอกบตัรลงคะแนน 
และจะมีเจา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรจากผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะ หากไม่มีผูใ้ดแสดงตนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือว่าท่ี
ประชุมเห็นดว้ยกบัการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ   

โดยการลงมติในวาระท่ี 1, 3, 4, 5  และ 7 ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น วาระท่ี 6 ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีไดร้วบรวมคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระแลว้เสร็จ บริษทัฯไดแ้สดงผลการสรุปคะแนนเสียงของมติท่ีประชุมในแต่ละวาระผา่นทางจอโปรเจคเตอร์   

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 และ

ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมใหท่ี้ประชุมพิจารณา   
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้ ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
พ.ศ. 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงัน้ี   

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,768,845,118 100.00 - - - - - - 

 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 

ประธานฯไดม้อบหมายใหน้ายเปรมชยั กรรณสูต ประธานบริหาร เป็นผูแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบการสรุปภาพรวมท่ี
ส าคญัวา่  ในปี 2561 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากบัร้อยละ 31.04 เป็นอนัดบัหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบจากขนาดของรายไดร้วม
ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัฯมีรายไดร้วมเท่ากบั 61,730 ลา้นบาท 
(หกหม่ืนหน่ึงพนัเจด็ร้อยสามสิบลา้นบาท) โดยเป็นรายไดร้วมเฉพาะบริษทัฯ เท่ากบั 43,312 ลา้นบาท (ส่ีหม่ืนสามพนัสามร้อย
สิบสองลา้นบาท) โดยท่านผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดไดจ้ากรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฎบนใบ
ลงทะเบียนซ่ึงแนบมาพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัท าขอ้มูล 
Backlog ซ่ึงไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูถื้อหุน้สามารถจะ
เข้าไปดูรายละเอียดได้ และนายเปรมชัย  กรรณสูต ไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบจาก 
Presentation  ดงัน้ี 
   1. Major Completed Projects 2018 
   2. Major On-going Projects (Abroad) 
   3. Major On-going Projects (In Thailand) 
   4. Awarded and Lowest Bid Projects to be signed 
   5. Bid Submission 
   6. Upcoming Projects 
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Unit : Million Baht 

1. Major Completed Projects 2018 Value  Period 

 อาคารสถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์ (Phase 1+2) รพ.รามาธิบดี 8,442 2012 - 2018 

 อาคารกรุงศรี เพลนิจติ 2,200 2015 - 2018 

 อาคารสิงห์ คอมเพลก็ซ์ 1,266 2016 - 2018 

 Construction a Bike Lane for Siam Commercial Bank 1,419 2015 - 2018 

 Highway Route No. 304 A. Kabin Buri - A. Pak Thong Chai                              
(Wildlife Corridor Km. 26+000-Km.29+450) 

1,151 2015 - 2018 

 งานวางท่อประปา การ์เด้นรีช ถึงสถานีตาราตาลา วาว์ล โกลกาต้า ประเทศอนิเดยี 794 2014 - 2018 

 งานขยายอายุท่อส่งก๊าซบนบก Recoat (RC - 650) 777 2015 - 2018 

 รพ.ทุ่งสีกนั ทหารอากาศ ดอนเมอืง 729  2016 - 2018 

 โรงผลติน า้ตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนขยาย จ.นครราชสีมา 539 2016 - 2018 

 Construction of New Royal Thai Embassy นิวเดล ีประเทศอนิเดยี 455 2016 - 2018 

 พพิธิภัณฑ์สุขุโม คันนายาว กรุงเทพมหานคร  432 2015 - 2018 

 งานก่อสร้างประตูระบายน ้า วงัปาน จ.ล าพูน 383 2015 - 2018 

 โรงงานกู๊ดเยียร์ Phase 1 298 2016 - 2018 

  งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถอตัโนมตั ิรพ.กรุงเทพ          118 2016 - 2018 

 Total Major Completed Projects 2018 19,003    
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Unit : Million Baht 

2. Major On-going Projects (Abroad) Value Period 

 Dhaka Elevated Expressway PPP Project, Bangladesh 38,095 2017 - 2021 

 Dhaka Mass Rapid Transit Development   
Project: Contract No. CP-03 & CP-04, Bangladesh 

16,749 2017 - 2022 

 Dhaka Mass Rapid Transit Development  
Project: Contract No. CP-02 Depot, Bangladesh (JV) 

6,246 2017 - 2021 

 Dhaka Mass Rapid Transit Development Project:  
Contract No. CP-06, Bangladesh (JV) 

4,252 2018 - 2021 

 Hongsa Mine Project, LAO PDR. 25,282 2012 - 2029 

 Nam Theun 1 Hydropower Project, LAO PDR. (JV) 17,117 2016 - 2020 

 Kolkata Metro Contract UG2, India (JV)    8,143 2014 - 2020 

 Delhi Metro Contract CC-26R, India (JV)  2,836 2012 - 2019 

 Laying of Trunk Sewer along Jame Long Sarani by Microtunneling Method, 
Kolkata, India  

454 2017 - 2019 

 Second Ho Chi Minh City Environmental  Sanitation Project,   
Package XL-01 : Construction of the Interceptor, Vietnam 

2,248 2017 - 2020 

 Mining Services for MBR Project, South Kalimantan, Indonesia 1,294 2017 - 2020 

 Total   Major On-going Projects (Abroad) 122,716    
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Unit : Million Baht 

3. Major On-going Projects ( In Thailand)  Value Period 

 Mae Moh Mining Phase 9  29,579 2018 - 2028 

 The MRT Red Line Project Contract 2 :  
Civil Works for Bang Sue - Rangsit Railway 

 
24,055 2013 - 2019 

 MRT Orange Line (East Section) Project :  
Contract 3 Undergound Civil  Work (Hua Mak – Khlong Ban Ma Section) 

 
17,362 2017 - 2022 

 The MRT Green Line (North) Project : 
Contract 1 Civil Works Mo Chit – Saphan Mai Section 

 
14,197           2015 - 2019 

 Mae Moh Mine Phase 7  11,263 2008 - 2020 

 Construction of  Satellite Building (B2, B1 & Ground Fl.Level),  
Aircraft Aprons and South Tunnel Extension for Suvarnabhumi Airport 
Expansion Project 

 
11,262 2016 - 2019 

 The MRT Blue Line Extension Project Contract 1,  
Underground Civil Works (Hua Lamphong to Sanam Chai Section) 

 
10,917 2011 - 2019 

 One Bangkok Mixed-Use  8,250 2019 - 2022 

 Track Doubling Project : Map Kabao – Thanon Chira Junction  
Contract 1 : Map Kabao – Khlong Khanan Chit 

 
7,065 2018 - 2022 

 400-Bed Chulabhorn Hospital Building, Medical Service Expansion  7,004 2018 - 2022 

 Track Doubling Project : Map Kabao – Thanon Chira Junction Contract 3 : 
Tunnel Works 

 
6,077 2018 - 2020 

 Track Doubling Project Hua Hin – Prachuap Khirikhan  5,427 2018 - 2020 

 งานก่อสร้าง รพ.สมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา  5,369   2015 - 2020 

 PTTLNG Nong Fab, LNG Receiving Terminal Project  5,349 2018 - 2021 
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 Bang Pakong Combined Cycle Power Plant Project, (Units 1-2 Replacement)  5,175   2017 - 2020 

 The Magnolias Waterfront Residences & The Iconsiam Superlux Residence  3,846 2015 - 2019 

 Motorway Route No.6 Bang Pa In - Nakhon Ratchasima Project (Section 7,8,9) 
 

3,325 2016 - 
 
2019 
 

 Thai Oil Jetty No. 7 & No. 8 Project - Civil and Marine Works, Phase 1  
and Phase 2 

 
2,298 2017 - 

 
2019 
 

 อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ แม่งัด-แม่กวง สัญญา1 จ.เชียงใหม่  2,182 2015 - 2021 

 Whizdom 101 (South Commercial Project) 
 

1,851 2017 - 
 
2019 
 

 จดัหาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดินพระราม 3  
ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระรามเก้า 

 
1,815 2018 - 

 
2021 
 

 โครงการรถไฟฟ้าสีแดง สัญญา 3 งานวางรางและงานโยธา 
 

1,765 2017 - 
 
2019 
 

 EPC Contract for first Transmission Pipeline Life Extension Project  
18" Reroute Section (RC-670) 

 
1,738 2016 - 2020 

 Kerry Siam Seaport  Extension Phase 4  Development Project 
 

1,601 2015 - 
 
2019 
 

 Single Rail Transfer Operator Project (SRTO) 
 

1,436 2016 - 
 
2019 
 

 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรและสวสัดกิาร ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง  1,397 2018 - 2022 
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 MRL Golden Line, Phase I (Krung Thonburi – Klong San)  999 2018 - 2021 

 เขื่อนป้องกนัตลิง่พงัแม่น า้ป่าสักระยะที่ 1 ตอนที่ 1  913 2015 - 2019 

 Construction of Outgoing Cable Tunnel at Chidlom Terminal Station  878 2017 - 2020 

 Highway Route No.304 A. Kabin Buri - A.Wang Nam Khieo  
(Km.41+900 - Km.50+700) 

 
743 2015 - 2018 

 Total Major On-going Projects (In Thailand)  195,138    
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Approx.Value (Million Baht) 

4. Awarded and Lowest Bid Projects to be signed             Value 

      High Speed Rail Linking 3 Airports Project  
(Don Mueang – Suvarnabhumi – U-Tapao) 

 
117,000 

 Potash Mining Project, Udonthani  - Civil Work 
                                                                    - Mining Work      

36,000 
79,000 

 Bauxite Mining, LAO PDR.             - Civil Work   
                                                                   - Mining Work 

36,000 
11,000 

 โครงการก่อสร้างทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ  
(ถนนพระราม2)  ตอนทางแยกต่างระดบับางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 จ.สมุทรสาคร 

2,328 

 งานก่อสร้างอาคารส านักงานโครงการส่วนพระองค์ พืน้ที่พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 205 

 ก่อสร้างงานเสริมความมั่นคงสะพาน ทางรถไฟสายใต้ 184 

 ก่อสร้างปรับปรุงชานชาลาสถานีกรุงเทพ 141 

 บ้านพกัรับรอง ผบ.ทร. 100 

 Others 114 

 Total Awarded and Lowest Bid Projects to be signed 282,072 
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Approx.Value (Million Baht) 

5. Bid Submission             Value 

 Dhaka International Airport, Bangladesh  50,000 

 Jamuna Bridge, Bangladesh 6,500 

 Total  56,500 

 
Approx.Value (Million Baht) 

6. Upcoming Projects                   Value 

 การรถไฟแห่งประเทศไทย ( SRT ) 
 

 Double Track Railway Project Phase 1 
 

19,981 

- ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2  
(คลองขนานจติร - ชุมทางถนนจริะ) 

 
7,060 

- งานระบบอาณัตสัิญญาณสายเหนือ ช่วงลพบุรี – ปากน า้โพ 
 

2,988 

- งานระบบอาณัตสัิญญาณสายตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 

2,549 

- งานระบบอาณัตสัิญญาณสายใต้ ช่วงนครปฐม – ชุมพร 7,384 

 Double Track Railway Project Phase 2     266,974 

- ช่วงปากน ้าโพ – เด่นชัย 59,399 

- ช่วงชุมทางถนนจริะ – อุบลราชธานี 36,683 

- ช่วงขอนแก่น – หนองคาย 25,842 

- ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี 23,080 
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- ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ – สงขลา 56,114 

- ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่  57,992 

- ช่วงหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร์ 7,864 

 New Line Railway Project 126,380 

- สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ 71,696 

- สายบ้านไผ่ - มุกดาหาร – นครพนม 54,684 

 High Speed Rail and Standard Gauge Railway Project 462,832 

- รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 276,226 

- รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – หัวหิน 77,906 

- รถไฟความเร็วสูง ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะที่1 ( 5 สัญญา) 

58,100 

-  รถไฟความเร็วสูง ความร่วมมอืระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัร 
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะที่1 ( 7 สัญญา) 

50,600 

 Mass Transit System Project  64,148 

- โครงการระบบรถไฟชานเมอืงสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - ม.ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

6,571 

- โครงการระบบรถไฟชานเมอืงสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา  
และตลิง่ชัน-ศิริราช 

17,671 

- โครงการระบบรถไฟชานเมอืง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ - พญาไท - 
มกักะสัน – หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซ่ือ – หัวล าโพง 

39,906 

 โครงการระบบขนส่งมวลชน (MRTA) 242,768 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฏร์บูรณะ (งานโยธา) 101,112 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนท์ – ศูนย์วฒันธรรม 120,459 
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- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงนิ ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 21,197 

 การทางพเิศษ (EXAT) 47,578 

- โครงการก่อสร้างทางพเิศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานครด้านทิศตะวันตก 

30,027 

- โครงการก่อสร้างระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เช่ือมต่อไปยงั
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ส่วนทดแทนตอน N1 

17,551 

 กรมทางหลวง (DOH)  

 Intercity Motorways Project 217,601 

- โครงการก่อสร้างทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ 
(ถนน พระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดบับางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ตอนที่ 1 

4,000 

- โครงการก่อสร้างทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ 
(ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดบับางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ตอนที่ 2 

4,000 

- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางปะอนิ - นครราชสีมา (O&M) 6,500 

- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (O&M) 4,200 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง ทางยกระดบับนทางหลวง
หมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ ช่วงกรุงเทพมหานคร - มหาชัย (บ้านแพ้ว) 

43,000 

- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายนครปฐม – ชะอ า 77,831 

- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย 30,500 

- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง ทางยกระดบัอุตราภิมุข  
ช่วงรังสิต – บางปะอนิ 

25,070 

- โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี  
ทางหลวงหมายเลข 338 สายป่ินเกล้า-นครชัยศรี 

22,500 

 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 47,900 

- โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F1 และ F2) 35,000 

- โครงการพฒันาท่าเรือมาบตาพุด ขั้นที่ 3 12,900 
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 กรุงเทพมหานคร 53,692 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (เฟส 1) ช่วงวัชรพล - ทองหล่อ 25,235 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (เฟส 2) ช่วงพระโขนง - พระราม 3 21,457 

- โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน า้คลองเปรมประชากร 7,000 

 อืน่ๆ  

- โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและเมอืงการบินภาคตะวนัออก  (PPP ) 150,000 

- เมอืงการบินอู่ตะเภา ( งบประมาณ ) 19,768 

- โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลงัที่ 2 / ระบบขนส่งผู้โดยสาร 
อตัโนมัต ิ(APM) และระบบถนนภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/  
ระบบสาธารณูปโภค  

16,000 

- โครงการพฒันาท่าอากาศยานดอนเมอืง ระยะที่ 3 28,670 

- Osmani International Airport, Bangladesh 10,000 

                                                 Total 1,774,292 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงไดซ้กัถามในท่ีประชุมในเร่ืองของจ านวนก าไรท่ีค่อนขา้งนอ้ย เม่ือเทียบกบัจ านวนงานท่ีมีอยู่ในมือ

ของบริษทัฯ รวมถึงประเดน็ในเร่ืองของความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเหมืองแร่โปแตชท่ีจงัหวดัอุดรธานี 
นายเปรมชยั กรรณสูต ไดช้ี้แจงวา่ในเร่ืองของก าไรก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัภาวะในการแข่งขนัของตลาด แมว้่าเจา้ของงานจะ

ตั้งราคากลางค่อนขา้งต ่า บริษทัฯกต็อ้งเขา้ร่วมประมลูเพ่ือท่ีจะไดง้าน  
ในส่วนของการลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตชยงัมีความเป็นไปได ้เน่ืองจากท าแลว้ยงัมีก าไร เพราะเเหล่งเเร่

โปแตชท่ีจงัหวดัอุดรธานีมีคุณภาพท่ีดีมากและมีปริมาณท่ีสูงมาก 
 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือว่าโครงการน้ีจะเกิดข้ึนไดเ้พราะเป็นโครงการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีใกลเ้คียง

และประเทศชาติเป็นอย่างมาก และโครงการดงักล่าวจะไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลและด าเนินการไดต้ามแผน ดงันั้นผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ จึงเช่ือวา่เงินลงทุนดงักล่าวจะไม่มีการดอ้ยค่า 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2561    
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด   
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายชาติชาย  ชุติมา  รองประธานบริหารอาวุโส และผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี
และการเงิน (CFO) เป็นผูแ้ถลงให้ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ 
ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้  

ซ่ึงนายชาติชาย ชุติมาไดช้ี้แจงว่าตามท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้ าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือ 
MD&A ปี 2561 ซ่ึงมีรายละเอียดในรายงานประจ าปี หนา้ 104 ถึง 112 นั้น โดยสรุปคือบริษทัฯ มีรายไดร้วม 61,730 ลา้นบาท 
(หกหม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยสามสิบลา้นบาท) และยงัคงเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีรายไดร้วมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั
บริษทัรับเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นรายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ รวมเป็นเงิน 
60,644 ลา้นบาท (หกหม่ืนหกร้อยส่ีสิบส่ีลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้เป็นจ านวน 5,406 ลา้นบาท (ห้าพนัส่ี
ร้อยหกลา้นบาท) หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.8 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากโครงการ
ขนาดใหญ่ท่ีมีความคืบหนา้มากข้ึน อาทิ โครงการรถไฟฟ้านครธากา้ บงักลาเทศ สัญญา CP-03 และ CP-04 โครงการรถไฟทาง
คู่มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ C1 เป็นตน้ และสามารถจ าแนกเป็นรายไดจ้ากภาครัฐร้อยละ 73.2 และเป็นรายไดจ้ากในประเทศ
ร้อยละ 65.2 ส าหรับรายไดใ้นต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 22.6 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้เป็นจ านวน 6,561 ลา้นบาท (หกพนัห้าร้อยหกสิบเอ็ดลา้นบาท) ใกลเ้คียงกบังวด
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ จ านวนทั้งส้ิน 306 ลา้นบาท (สามร้อยหกลา้น
บาท)  ลดลงจากปีท่ีผา่นมา คิดเป็นร้อยละ 25.9 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10.8 นอ้ยกว่างวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 11.9 
และมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.5 ใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ท่ีมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.7 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเป็นจ านวน 98,015 ลา้น
บาท (เกา้หม่ืนแปดพนัสิบห้าลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 11.6 มีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 81,544 ลา้นบาท 
(แปดหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยส่ีสิบส่ีลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมากร้อยละ 11.6 และมีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 16,470 ลา้น
บาท (หน่ึงหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 11.5 โดยภาระหน้ีสินต่อทุนตามการค านวณ
ตามเง่ือนไขของหุน้กู ้อยูท่ี่ 2.58 เท่า ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่เกินก าหนด 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงไดซ้กัถามในท่ีประชุมวา่ในส่วนของผูถื้อหุน้ มีส่วนของโรงงานอยู่ไหม เป็นโรงงานท าวสัดุใด และ

สามารถก่อใหเ้กิดรายไดไ้ดห้รือไม่ 
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นายชาติชาย ชุติมา ไดช้ี้แจงวา่ ในส่วนของโรงงานจะอยู่ในหมวดของสินทรัพย ์ไม่ไดอ้ยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงส่วน
ของโรงงานท่ีบริษทัฯมี เป็นโรงงานผลิตและประกอบช้ินส่วนคอนกรีตและเหลก็ ซ่ึงใชส้นบัสนุนการท างานของบริษทัฯเป็น
หลกั 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้ ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   ไดมี้มติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็นดงัน้ี    

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,561,248,914 88.26 201,796,275 11.41 5,799,929 0.33 - - 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล ส าหรับงวดบัญชี ปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส เป็นผูแ้ถลงให้ท่ีประชุม
รับทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของก าไรสุทธิประจ าปี  หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีไม่นอ้ยกว่า
จ านวน ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2561 ผลการด าเนินงานบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 152,570,000 บาท (หน่ึงร้อยหา้สิบสองลา้นหา้แสนเจด็หม่ืน
บาท) บริษทัฯจึงตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 7,629,000 บาท (เจด็ลา้นหกแสนสองหม่ืนเกา้พนับาท) รวม
กบัเงินส ารองท่ีมีอยูเ่ดิมจ านวน 492,524,000 บาท (ส่ีร้อยเกา้สิบสองลา้นหา้แสนสองหม่ืนส่ีพนับาท) รวมเป็นจ านวนเงินส ารอง
ตามกฎหมายในปี 2561 ทั้งส้ินเท่ากบั  500,153,000 บาท (หา้ร้อยลา้นหน่ึงแสนหา้หม่ืนสามพนับาท) 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นแต่ละปี โดยมี

อตัราท่ีคาดวา่จะจ่ายตามผลการด าเนินงานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีแลว้ หากไม่มีเหตุการณ์จ าเป็นอ่ืนใด 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เน่ืองจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 152,570,000 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบสองลา้นห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาท) ซ่ึงบริษทัฯมีก าไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 91,690,000 บาท (เกา้สิบเอด็ลา้นหกแสนเกา้หม่ืนบาท) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯจึงมีมติ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดบญัชี ประจ าปี 2561 โดยจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.0144 บาท และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้ ประธานฯจึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 7,629,000 บาท (เจด็ลา้นหกแสน

สองหม่ืนเกา้พนับาท) รวมกบัเงินส ารองท่ีมีอยูเ่ดิมจ านวน 492,524,000 บาท (ส่ีร้อยเกา้สิบสองลา้นหา้แสนสองหม่ืนส่ีพนับาท) 
รวมเป็นจ านวนเงินส ารองตามกฎหมายในปี 2561 ทั้งส้ินเท่ากบั 500,153,000 บาท (หา้ร้อยลา้นหน่ึงแสนหา้หม่ืนสามพนับาท)
และมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดบญัชี ประจ าปี 2561 โดยจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.0144 บาท ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงัน้ี  

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,768,841,618 100.00 3,500 0.00 - - - - 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
 ประธานฯ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปี
ทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุด เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนได ้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้ 
 ซ่ึงในปีน้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวิลเล่ียม ลี เซนทก์ราฟ กรรมการอิสระ นายไส ้หวา่  
ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ ซ่ึงไดรั้บมติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงของ ศ.ดร.ม่ิงสรรพ ์ ขาวสอาด และ
นายปีติ กรรณสูต กรรมการ แต่มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการต่อไปไดอี้กวาระ
หน่ึง โดยผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบักรรมการในเร่ืองประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน และอ่ืนๆ ไดจ้าก
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระตามท่ีปรากฏในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่าการท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธ์ิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือเขา้รับพิจารณาแต่งตั้งกรรมการล่วงหน้า ภายในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ซ่ึง บริษทัฯไดแ้จง้ข่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมแจง้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯนั้น ปรากฏวา่ไม่มี
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหพิ้จารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้  ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งนายวิลเล่ียม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ นายไส้ หว่า  ไซม่อน ซุน 
กรรมการอิสระ และนายปีติ กรรณสูต กรรมการกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการต่อไปไดอี้กวาระหน่ึง
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงัน้ี  
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 นายวลิเลีย่ม ล ีเซนท์กราฟ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,768,154,605 99.96 690,513 0.04 - - - - 
 

 นายไส้ หว่า  ไซม่อน ซุน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,766,026,293 99.84 20,000 0.00 2,798,825 0.16 - - 
 
  นายปีต ิกรรณสูต 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,565,666,709 88.51 202,318,409 11.44 860,000 0.05 - - 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตั ิก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง ส าหรับปี พ.ศ. 2562 
 ประธานฯ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบว่า ในเร่ืองก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้ น   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี  15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ของปี 2562 จ านวน 9 ท่าน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาท (หา้ลา้นสามแสนเกา้
หม่ืนบาทถว้น) ต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนบาทถว้น) 
ต่อปี และค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยท่ีประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหารความเ ส่ียง  
ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท ทั้งน้ีค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่าน ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ยงัคงเป็นอตัราเดิม
เท่ากบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นค่าตอบแทนประจ าปี ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าตอบแทนประจ าปี มีค่าตอบแทนพิเศษข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้ ประธานฯจึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ไดมี้มติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ของปี 2562 จ านวน 9 ท่าน เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาท (หา้ลา้นสามแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) ต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนบาทถว้น) ต่อปี และค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม ของ
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 15,000 บาท รองประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหารความเส่ียง  ได้รับค่าตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท และมีมติอนุมัติให้
ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 3 ชุด ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม
เป็นดงัน้ี  
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,768,821,618 100.00 23,500 0.00 - - - - 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับรอบบัญชีปี 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างนิจพร จรณะจิตต ์เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า   ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15  มีนาคม พ.ศ. 2562 ไดมี้มติเสนออนุมติัแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั 
จ ากดั  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

นายสมคิด  เตียตระกลู    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2785  และ/หรือ  
นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6624    และ/หรือ   
นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6549  และ/หรือ 
นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977  และ/หรือ   
นายนรินทร์   จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและลง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย    โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีดงักล่าว คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และก าหนดค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงิน 9,560,000 บาท (เกา้ลา้น หา้แสน หกหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงลดลงจากปีก่อนเท่ากบั 73,000 บาท (เจด็หม่ืนสามพนับาท) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.758 เน่ืองจากมีการปรับอตัราค่าตรวจสอบของบริษทัในเครือบางแห่ง รวมถึงไม่มีค่าตรวจสอบผลกระทบ
จากมาตรฐานการบญัชีใหม่ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯจึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 และ/หรือ นาย

ธีรศกัด์ิ  ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 และ/หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 6549  และ/หรือ  นางสาวศนัสนีย ์ พูลสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593 ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท ์ ธอนตนั  จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 9,560,000 บาท ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,768,825,118 100.00 20,000 0.00 - - - - 
 

หมายเหตุ: ปัจจุบนันางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977 ไดล้าออกจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
   แลว้ 
 
หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมครบทั้ง 7 วาระแลว้นั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงไดซ้ักถามในท่ีประชุมเร่ืองก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในเร่ืองของแนวโนม้ก าไรในไตรมาสท่ี 1 ของปี 

2562 ความคืบหนา้ของโครงการทวาย แนวโนม้ในการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รวมถึงเหตุผลท่ีนายเปรมชยั กรรณสูต มีการทยอย
ขายหุน้มาโดยตลอด 

นายเปรมชยั กรรณสูต ไดช้ี้แจงในประเดน็ค าถามต่างๆเป็นดงัน้ี  
ก าไรสุทธิของบริษทัฯ 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 มีโอกาสท่ีบริษทัฯจะมีก าไรท่ีสูงข้ึน ดว้ยเหตุผลท่ีมีโครงการใหญ่ๆอีกหลายโครงการ

ทยอยเร่ิมประมูล รวมถึงบริษทัฯไดง้านท่ีเป็น EPC (Engineering, Procurement, and Construction) มากข้ึน ซ่ึงงาน EPC น้ีเป็น
งานท่ีบริษทัฯสามารถออกแบบงานไดด้ว้ยตนเอง กล่าวคือถา้งานออกแบบท าออกมาไดดี้ จะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตต ่า และมี
ผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

โครงการทวาย 
ความคืบหนา้ของโครงการทวาย ณ ปัจจุบนั คือทางบริษทัฯมีความพร้อมท่ีจะเร่ิมงานไดท้นัที แต่ยงัติดขั้นตอนท่ีตอ้ง

รอไดรั้บ Land Lease Agreement จากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ในขณะเดียวกนัทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ยงัคงรอความพร้อม
ในดา้นอ่ืนๆ เช่น รายงานผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เป็นตน้ โดยบริษทัฯคาดวา่จะใชเ้วลาภายใน 3-5 เดือนขา้งหนา้น้ี 

การเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
บริษทัฯยงัไม่ไดมี้นโยบายในการพิจารณาท่ีจะเพ่ิมทุน เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัยงัมีช่องทางอ่ืนในการหาเงินทุนเพ่ือลงทุน

ในโครงการต่างๆอยู ่
การขายหุน้ 
เน่ืองจากนายเปรมชยัไดกู้เ้งินธนาคารไปลงทุนส่วนตวัโดยน าเอาหุน้ไปเป็นหลกัประกนั และเม่ือถึงเวลาท่ีครบก าหนด

ช าระหน้ี ธนาคารจึงทยอยน าหุน้ดงักล่าวไปขายในตลาดฯเพ่ือช าระหน้ี 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงไดซ้ักถามในท่ีประชุมเร่ืองจ านวนเงินส าหรับการลงทุนในโครงการทวาย ว่าตอ้งใช้เป็นจ านวน

เท่าไหร่ 
นายเปรมชัย กรรณสูตได้ช้ีแจงว่า โดยรวมทั้ งโครงการจะต้องใช้เงินทุนเบ้ืองต้นประมาณ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ                   

โดยบริษทัฯไดท้ าส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานไปแลว้บนพ้ืนท่ีกวา่ 500 ไร่ 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
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ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงได้ซักถามในท่ีประชุมเร่ืองของใบส าคัญแสดงสิทธิ ITD-W1 ว่าบริษัทฯมีแนวทางอย่างไรกับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีก าลงัจะหมดอายลุงในเดือนพฤษภาคมน้ี 

นายชาติชาย ชุติมา ไดช้ี้แจงว่า ณ ปัจจุบนั ทางบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การพิจารณาส าหรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิชุด
ใหม่ ซ่ึงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะหมดอายใุนเดือนพฤษภาคมนั้น กจ็ะถกูยกเลิกไปตามขอ้ก าหนดสิทธิฯของบริษทัฯ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงไดซ้กัถามในท่ีประชุมเร่ืองของความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนระหว่างโครงการท่าเรือน ้ าลึกทวาย และ

โครงการขดุคอคอดกระ 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่าโดยส่วนตวัคิดว่าโครงการท่าเรือน ้ าลึกทวายมีความเป็นไดท่ี้จะเกิดข้ึนสูงกว่า เน่ืองจากเม่ือ

เปรียบเทียบกบัโครงการขดุคอคอดกระแลว้นั้น โครงการขดุคอคอดกระมีปัจจยัความเส่ียงอยู่มาก ทั้งในมิติของการลงทุน และ
ความมัน่คงของประเทศ  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม  
   เน่ืองจากไม่มีเร่ืองอ่ืนเสนอพิจารณา 
 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม  และแจง้ว่าบริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมให้
เสร็จภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชุม และจะเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือให้ท่านผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความถกูตอ้งได ้ และกล่าวปิดการประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา 16.34 น. 
                                            

 

 
       ลงช่ือ_______________________________________   ประธานท่ีประชุม 
                                    (ดร.ไกรศร     จิตธรธรรม) 
 
 
 
____________________________________ 
          (นายวรวฒิุ  หิรัญยไพศาลสกลุ ) 
                    เลขานุการบริษทั 
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วาระที ่4 : พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับงวดบัญชีปี 2562 
 

 การจดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทัข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2562 ผลการด าเนินงานบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 50,743,000 บาท จึงตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกหหมาย
เป็นจ านวนเงิน 2,540,000 บาท รวมกบัเงินส ารองท่ีมีอยู่เดิมจ านวน 500,153,000 บาท เป็นจ านวนเงินส ารองตามกหหมาย
ในปี 2562 ทั้งส้ินเท่ากบั 502,693,000 บาท 

 
 การจ่ายเงินปันผล  

นโยบายจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นแต่ละปี  

โดยมีอตัราท่ีคาดว่าจะจ่ายตามผลการด าเนินงานไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีแลว้ หากไม่มีเหตุการณ์
จ าเป็นอ่ืนใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีสาระส าคญั   

นอกจากน้ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ห้ความเห็นเร่ืองการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี “ตามพ.ร.บ. มหาชน 
มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั้น บริษทัจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยท่ียงัมีขาดทุนสะสมอยูไ่ม่ได ้ทั้งน้ี เงนิก าไร
ที่ใช้พจิารณาจ่ายปันผล คือเงนิก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร” 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ ในปี 2562 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิจ านวน 50,743,000 บาท 
บริษทัฯ และมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน (17,704,000) บาท ซ่ึงปรากหตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2562       50,743,000 บาท 
บวก  ก าไรสะสมปี 2561       91,690,000 บาท 
หกั จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561  (76,016,000)   บาท 
      จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกหหมาย     (2,540,000) บาท 
       ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี   (81,581,000) บาท 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (17,704,000) บาท 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 
(ปีที่ผ่านมา) 

 

ปี 2560 
(ปีที่ผ่านมา) 

 

ปี 2559 
(ปีที่ผ่านมา) 

 
1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  50,743,000 บาท 152,570,000  บาท 100,699,000  บาท 110,898,000 บาท 
2. ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (17,704,000)  บาท   91,690,000 บาท  16,598,000 บาท 54,220,000 บาท 
3. จ านวนหุน้ (ช าระแลว้) 5,279,868,944 หุน้ 5,279,840,848 หุน้ 5,279,840,828 หุน้ 5,279,840,848 หุน้ 
4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้   งดจ่าย  0.0144  บาท งดจ่าย  0.01026 บาท 
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  งดจ่าย   76,029,708 บาท งดจ่าย 54,171,167.10 บาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย 49.83 % งดจ่าย 48.85% 
 

ดงันั้น บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงิน
ส ารองตามกหหมายเป็นจ านวนเงิน 2,540,000 บาท และพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับงวดบญัชีปี 2562 เน่ืองจาก
บริษทัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จ านวน (17,704,000) บาท 

(ซ่ึงการเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลนั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทัฯ และ พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 115 ตามรายละเอียดขา้งตน้) 
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ประวตัิกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
นายเปรมชัย กรรณสูต 

 
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการ 
    ประธานบริหาร 
อายุ    66 ปี  
สัญชาติ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 26  ปี  
การถือหุ้นในบริษัท   628,213,626 หุน้  

หรือคิดเป็นร้อยละ 11.898 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - นอ้งชายของนางนิจพร จรณะจิตต์ 
ระหว่างผู้บริหาร   - บิดาของนายปีติ กรรณสูต, นางสาวปราชญา กรรณสูต และนายธรณิศ กรรณสูต 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

University of Southern California สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี วศิวกรรมเหมืองแร่ 
Colorado School of Mines สหรัฐอเมริกา 

การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - ไม่มี - 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ กรรมการ 
    - บมจ. จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิ้ล 

- บมจ. สยามสติลซินดิเกต 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  71  แห่ง 
 
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท   
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
      
ประสบการณ์การท างาน  ปี 2555  - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 
 ปี 2528  - ปัจจุบนั  ประธานบริหาร บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
 ปี 2522  - ปัจจุบนั ประธานบริหาร บจก. บางกอกสตีลไวร์ 
ข้อพพิาททางกฏหมาย (ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต.)   ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้     จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 
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นายไผท ชาครบัณฑิต 
 
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการ 
    รองประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส 
อายุ    78  ปี 
สัญชาติ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 25 เมษายน พ.ศ. 2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  17  ปี 
การถือหุ้นในบริษัท   69,540 หุน้  

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว   
ระหว่างผู้บริหาร   - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 56/2005 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี -  
ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  25  แห่ง     
 
ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท   
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2553  - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
 ปี 2546  - ปัจจุบนั กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
    ปี 2546  - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
     ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บางกอกสตีลไวร์ 
      กรรมการ บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 
      กรรมการ บจก. สรีธร 
ข้อพพิาททางกฏหมาย (ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต.)  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้     จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง (100%) 
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นายธรณิศ กรรณสูต 
     
 ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการ 
    กรรมการบริหารความเส่ียง 
    รองประธานบริหารอาวโุสและผูช่้วยประธานบริหาร   
อายุ    30  ปี 
สัญชาติ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 30 เมษายน พ.ศ. 2557 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  6  ปี  
การถือหุ้นในบริษัท   28,210,960 หุน้  

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.534 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - บุตรชายของนายเปรมชยั กรรณสูต 
ระหว่างผู้บริหาร   - นอ้งชายของนายปีติ กรรณสูต 

- นอ้งชายของนางสาวปราชญา กรรณสูต   
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา 
การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  กรรมการ  

- บมจ. สยามสติลซินดิเกต   
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 4 แห่ง 

 
ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท   
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
 ปี 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อมารี 
   กรรมการ บจก. อิตลัไทย เรียลเอซ็เทท 
 ปี 2559 - ปัจจุบนั รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
 ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
   ผูช่้วยประธานบริหาร บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
ข้อพพิาททางกฏหมาย (ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต.)  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมรอบปี 2562   
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้     จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง (50%)* 
 
หมายเหตุ นายธรณิศ กรรณสูต ไดรั้บการแต่งตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8(1)/9/2562                                            
เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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อน่ึงกระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ไม่ไดผ้่านคณะกรรมการสรรหาเน่ืองจากปัจจุบัน  
บริษทัฯ  ยงัไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการ ซ่ึงไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2548 ว่าดว้ย
เร่ืองขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งประราชบญัญติับริษทัมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
จากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ช่วงท่ีผ่านมาแลว้เห็นว่านายเปรมชยั กรรณสูต, นายไผท 
ชาครบณัฑิต และนายธรณิศ กรรณสูต มีคุณสมบติัเหมาะสม  
   จึงขอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายเปรมชยั กรรณสูต, นายไผท ชาครบณัฑิต และนายธรณิศ 
กรรณสูต กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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วาระที ่6 :  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทีค่รบก าหนดออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไป  
      อกีวาระหน่ึง 
 

 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบไดค้รบก าหนดออกตามวาระในปี พ.ศ. 2563 ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายช่ือดงัน้ี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. ดร.ไกรศร   จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2563-2566) 
2. นายวิลเล่ียม  ลี  เซนทก์ราฟ กรรมการตรวจสอบ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2563-2566) 
3. นายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน กรรมการตรวจสอบ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2563-2566) 
โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ  
1. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยสามคน  
2. กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 2.1 ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ  

2.2  เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 และประกาศ 
คณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2552 และตอ้ง ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และตอ้งไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน                                    

 2.3 มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 2.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
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2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)   
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ งโยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์                 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอ แต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

6. สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเส่ียง รวมถึงหารือร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

 7.1  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั  
 7.2  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 7.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
 7.4  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
 7.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
 7.6  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 7.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

7.8  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอยีดของกรรมการตรวจสอบทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
ช่ือ - นามสกุล   ดร. ไกรศร จิตธรธรรม 
ต าแหน่งในบริษัท   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (โปรดดูนิยามกรรมการอิสระ หนา้ 40-41) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ    67 ปี  
สัญชาติ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 26 มีนาคม พ.ศ. 2542 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 25 เมษายน พ.ศ. 2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท   - ไม่มี - หรือคิดเป็นสัดส่วน – ไม่มี -  (ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาเอก หน่วยวจิยัคอมพิวเตอร์ (ศูนยค์อมพิวเตอร์) สถาบนัวจิยัชั้นสูง 
    มหาวทิยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 
การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - ไม่มี - 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 
 
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท       
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2526-2556: รองศาสตราจารย ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ปี 2541-2542: ประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและลายเซ็น 
  คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ 
 ปี 2541-2542: ผูแ้ทน(ประเทศไทย) คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ดา้นการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

ประธานโครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือ ตอนบน  
ระยะ 10 ปี (2542-2551) สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ปี 2539-2540: ท่ีปรึกษา ร.ม.ว. กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
 ปี 2530-2542: ผูอ้  านวยการส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  กรรมการสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ข้อพพิาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้     จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  จ านวน 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง  (100%) 
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ช่ือ - นามสกุล   นายวิลเลีย่ม ล ีเซนท์กราฟ 

ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ (โปรดดูนิยามกรรมการอิสระ หนา้ 40-41) 
กรรมการตรวจสอบ 

อายุ    80 ปี  
สัญชาติ    อเมริกนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท   - ไม่มี - หรือคิดเป็นสัดส่วน - ไม่มี -  (ณ วนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา   A.B. (cum laude)  

Harvard College สหรัฐอเมริกา 
การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - ไม่มี - 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ กรรมการ 

- บมจ. โอเอชทีแอล 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
 
ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท     
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -  
 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2548 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
 ปี 2539 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. โอเอชทีแอล 
ข้อพพิาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้     จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 
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ช่ือ - นามสกุล   นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ (โปรดดูนิยามกรรมการอิสระ หนา้ 40-41) 
    กรรมการตรวจสอบ 
อายุ    60 ปี 
สัญชาติ    องักฤษ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  2  ปี 
การถือหุ้นในบริษัท   - ไม่มี - หรือคิดเป็นสัดส่วน - ไม่มี - (ณ วนัที่ 31  มกราคม พ.ศ. 2563) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

Chaminade University of Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
University of Hawaii, Hawaii สหรัฐอเมริกา    

การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ไม่มี - 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

-  บมจ. จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิ้ล 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -    
 
ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท     
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -  
 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์ 
    ปี 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิ้ล 
    ปี 2557 – 2560: กรรมการอิสระ PacRay International Holding Limited, Hong Kong 
ข้อพพิาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้     จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง (100%)  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 

 
 

 
 

 

 

 



       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 : เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 
 

 

หนา้ท่ี 40 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  
บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงเท่ากับข้อก าหนดขั้นต ่ าของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย ์                   

และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม        

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยในส่วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะความสัมพนัธ์ยอ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวให้
เร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนในปี 2554 เป็นตน้ไป 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา                 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี โดยในส่วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะความสัมพนัธ์ยอ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวให้เร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนในปี 2554 เป็นตน้ไป 
 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณ
ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บั
รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 
สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนท่ีเก่ียวกับลักษณะ
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ความสัมพนัธ์ยอ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวใหเ้ร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึน
ในปี 2554 เป็นตน้ไป  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี โดยในส่วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ยอ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวใหเ้ร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึน
ในปี 2554 เป็นตน้ไป 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
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ลกัษณะของการมส่ีวนได้เสีย 

ลกัษณะของการมส่ีวนได้เสีย ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตรวจสอบ 

 ดร.ไกรศร จิตธรธรรม นายวิลเลีย่ม ล ี เซนท์กราฟ นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 

การถือหุ้นในบริษทั    
 จ านวนหุน้ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

 สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

   

การมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / 
บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

   

(1) เป็น / ไม่เป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็น - - ไม่เป็น - - ไม่เป็น - 

(2) เป็น / ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบ
บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

- ไม่เป็น - - ไม่เป็น - - ไม่เป็น - 

(3) มี / ไม่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ (เช่น การซ้ือ / ขาย 
วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ 
การใหกู้ย้ืมเงินหรือการ
กูย้ืมเงิน) โดยใหร้ะบุ
ขนาดของรายการดว้ย 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

 
จึงขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน               

ไดแ้ก่ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม กลบัเขา้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิลเล่ียม ลี เซนทก์ราฟ และนายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน 
กลบัเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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วาระที ่7 :  พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ                               
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส าหรับปี 2563 

 
 การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงของบริษทัฯ ไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงนั้น ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัฯ แลว้ 

 ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงส าหรับปี 2563 มีดงัน้ี 
 

 ค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีที่เสนอ)  
 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ* คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ** 

 (บาท/ปี) (บาท/ปี) (บาท) 
ประธานกรรมการ 750,000 385,000 15,000 
กรรมการ 580,000 315,000 10,000 
 ภายในวงเงินไม่เกิน 

5,390,000 บาท 
ภายในวงเงินไม่เกิน 

1,400,000 บาท 
 

 
หมายเหตุ   
*ค่าตอบแทนพิเศษข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
**ค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม  
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ปีย้อนหลงั 

 

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ    
(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง                            

(บาท/คร้ัง) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
 1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม  750,000 750,000 535,000 (1) 535,000 (1) 15,000 (2) 15,000 (2) 
 2. นายเปรมชยั กรรณสูต 580,000 580,000 - - - - 
 3. นางนิจพร จรณะจิตต ์ 580,000 580,000 - - - - 
 4. นายไผท ชาครบณัฑิต 580,000 580,000 - - 10,000 (2) 10,000 (2) 
 5. นายธวชัชยั สุทธิประภา 580,000 580,000 - - - - 
 6. นายวลิเล่ียม ลี เซนทก์ราฟ 580,000 580,000 415,000 (1) 415,000 (1) - - 
 7. นายปีติ กรรณสูต 580,000 580,000 - - 10,000 (2) 10,000 (2) 
 8. นายธรณิศ กรรณสูต (3) 580,000 580,000 - - 10,000 (2) - 
 9. นายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน 580,000 459,167 415,000 (1) 170,625 (1) - - 
       
       
       

รวม 5,390,000 5,269,167 
(ภายในวงเงนิไม่
เกนิ 5,390,000 

บาท) 

1,365,000  
(ภายในวงเงนิไม่
เกนิ 1,400,000  

บาท) 

1,120,625 
(ภายในวงเงนิไม่
เกนิ 1,400,000  

บาท) 

45,000  
 

35,000  
 

หมายเหต ุ  
(1)   รวมค่าตอบแทนพิเศษ 
(2)   ค่าตอบแทนเป็นรายคร้ัง (เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม) 
(3) นายธรณิศ กรรณสูตไดรั้บการแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ คร้ังท่ี 8(1)/9/2562 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

จึงขอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของปี 2563 ส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ 
ภายในวงเงินไม่เกิน 5,390,000 บาทต่อปี ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 9 ท่าน อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบเท่ากบัปี 2562 กล่าวคือภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน
เป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเท่ากับปี 2562 โดยประธานกรรมการได้รับ
ค่าตอบแทนคร้ังละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการและกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 : เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 8 

 
วาระที ่8 : พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี โดยจากการคดัเลือกผูส้อบบญัชีนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ส านกังานตั้งอยู ่เลขท่ี 87/1 ออลซีซัน่ส์ เพลส แคปิตอล  
ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339 
ซ่ึงเป็นบริษทัสอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความเป็นอิสระ เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับ
ปี 2563 โดยไดก้ าหนดผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2563 

 
1. นายสมคิด  เตียตระกลู       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2785 และ/หรือ 
2. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  6549      และ/หรือ  
3. นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ                      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6624   และ/หรือ 
4. นายนรินทร์  จูระมงคล                     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  8593     
 
ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 รายท่ีเสนอช่ือมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 และเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
9,882,500 บาท (เกา้ลา้นแปดแสนแปดหม่ืนสองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลงั  

บริษทัผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน (หน่วย : บาทต่อปี ) 

 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) 
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั   
  ค่าบริการสอบบญัชี 9,882,500 9,560,000 
  ค่าบริการอ่ืน - -ไม่มีค่าบริการอ่ืน- 

 
จึงขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 9,882,500 บาท (เกา้ลา้นแปดแสนแปดหม่ืนสองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
 




