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  รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษทั อติาเลยีนไทย  ดเีวล๊อปเมนต์  จ ากัด  (มหาชน) 

วนัพุธท่ี  25   เมษายน  พ.ศ. 2561 
ณ อาคารคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์  ชั้น  3  โรงแรมรามา การ์เดน้ส์   เลขท่ี 9/9   ถนนวิภาวดีรังสิต   เขตหลกัส่ี   กรุงเทพมหานคร 

____________________________________________________________________________________________________ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม  ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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 
กรรมการที่ลาประชุม  

 9. นายธีระพงศ ์ ปังศรีวงศ ์  กรรมการอิสระ 
 

 บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน จ านวน  9 ท่าน สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีเท่ากบั 90.00% 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายชาติชาย   ชุติมา   รองประธานบริหารอาวโุส   
2. นายวรวฒิุ หิรัญยไพศาลสกลุ เลขานุการบริษทัและรองประธานบริหารอาวโุส 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  
นายสมคิด   เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  2785   แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
นางวีระนุช   ธรรมาวรานุคุปต ์  แห่งบริษทั  วีระวงค ์ ชินวฒัน ์และพาร์ทเนอร์ส  จ ากดั 
 
ดร.ไกรศร   จิตธรธรรม  ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ   ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  มีผู ้

ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม รวม 323 ราย  จ านวนหุน้ทั้งส้ิน 1,897,725,059 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  35.94 ของหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุน้ และ ผูรั้บมอบ
ฉนัทะ ไดม้าลงทะเบียนเพ่ิมเติมอีก  

ดงันั้น ผูถื้อหุน้ และ ผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีเขา้ร่วมประชุม จึงมีจ านวนทั้งส้ิน 433 ราย ถือหุน้รวมกนัทั้งส้ินจ านวน เท่ากบั 
1,915,663,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.28 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยแยกเป็นผูถื้อหุ้น และ ผูรั้บมอบฉันทะ   
มาร่วมประชุมเป็นดงัน้ี  

 
 มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 240  ราย จ านวนหุ้น 1,186,683,614  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.47  ของจ านวน

หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 

 มผีู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  193 ราย จ านวนหุ้น 728,980,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.81  ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

เร่ิมประชุมเวลา  13.33 น. 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นาง กญัญกร มหานีรานนท์ เป็นผูแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึง

วิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ส าหรับวิธีการนบัคะแนนเสียง จ านวน 1 หุ้น เท่ากบั 1 คะแนนเสียง   
บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผู ้
ถือหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะออกจากจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   และ 
ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ  งดออกเสียง กรุณาแสดงตนโดยการยกมือ หรือกรอกบตัร
ลงคะแนน และจะมีเจา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรจากผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ หากไม่มีผูใ้ดแสดงตนไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
จะถือวา่ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ   

โดยการลงมติในวาระท่ี 1, 3, 4, 5  และ 7  ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 2  เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ วาระท่ี 6 ตอ้งผ่านมติท่ีประชุม
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดแ้สดงผลการสรุปคะแนนเสียงของมติท่ีประชุมในแต่ละวาระผ่านทางจอโปรเจคเตอร์  หลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีได้
รวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระแลว้เสร็จ 

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560   ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  27 เมษายน พ.ศ.  2560     

และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมใหท่ี้ประชุมพิจารณา   
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้      ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 

เมษายน  พ.ศ. 2560  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงัน้ี   
 

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

1,911,899,442 99.80 0 0.00 3,764,400 0.20 
 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
ประธานฯไดม้อบหมายให ้นายเปรมชยั กรรณสูต ประธานบริหาร เป็นผูแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบการสรุปภาพรวมท่ีส าคญัวา่  
ในปี 2560 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงเท่ากบั 28.80% กล่าวคือ บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 56,079 ลา้นบาท 
(หา้หม่ืนหกพนัเจด็สิบเกา้ลา้นบาท) โดยเป็นรายไดร้วมเฉพาะของบริษทัฯ เท่ากบั 38,416 ลา้นบาท (สามหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยสิบ
หกลา้นบาท)  ท่านผูถื้อหุน้สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากรายงานประจ าปี 2560 ท่ีไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าว
เชิญประชุม นอกจากน้ี  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูล Backlog ซ่ึงไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูถื้อหุน้สามารถจะเขา้ไปดูรายละเอียดได ้ โดยนายเปรมชยั  กรรณสูต  ไดส้รุปผลการด าเนินงาน
ในรอบปีท่ีผา่นมา ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบจาก Presentation  ดงัน้ี 
   1. Major Completed Projects 2017 
   2. Major On-going Projects (Abroad) 
   3. Major On-going Projects (In Thailand) 
   4. Awarded and Lowest Bid Projects to be signed และ 
   5. Up Coming Projects 
 
 ผลการด าเนินงานปี 2560 

                  Unit: Million Baht 

Major Completed Projects 2017                                     4,467 
 

Backlog Q4’17 282,930 
New Signed 2018 33,977 
Awarded & Lowest Bid 179,841 

 
Total Backlog 496,748 

Note: Backlog Q4’17 including construction work and concession as of December 31, 2017 
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Unit : Million Baht 

1. Major Completed Projects 2017 Value  Period 

 Bitec Phase 2 598 2014 - 2017 

 The construction of underpass at Highway Route No.402  
     (Thep Kasattri Road) and Highway Route No.402 (Phuket Bypass)    

              Interchange, Phuket 
493 2015 - 2017 

 Construction of Gas Pipeline and Block Valve Station for  
             Rojana SPP3 Power Plant 

480 2015 - 2017 

 Chawang and Mae Nam Community Development Project,  
             Ko Samui District, Suratthani 

409 2014 - 2017 

 Construction of Concrete retaining wall at  Klong Sakaengam 393 2013 - 2017 

 Construction of the Second Bridge Across Moei River,  
             Mae Sod District, Tak 

329 2015 - 2017 

 Chulabhorn Hospital Project (Annex) 314 2016 - 2017 

 Construction of MDF 2 Factory and Equipment Foundation, 
              Songkhla 

276  2016 - 2017 

 Nirvana Cover Project, On-Nut 65 241 2014 - 2017 

 Mitr Phu Luang Sugar, Line-B Expansion Project 218 2016 - 2017 

 Warehouse for Mitr Phu Khieo Sugar Factory 199 2015 - 2017 

 Teerachai Paisan Engineering Project 195 2015 - 2017 

 Contruction of Foundation for Turbine and Bolier,  
         MITR Kalasin Project  

144 2016 - 2017 

 Chiang Rai Municipality's Specific Area Development             74 2015 - 2017 
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 Flood Prevention Project at Mahasawat Canal from Soi Suan Pak 4 to  
     Jongthanom Bridge, Bangkok  

42 2014 - 2017 

 Imitative Royal Crematoriums; 8 Lacations in Bangkok and Vicinity  
     and  19 Provinces 

62 2017 - 2017 

 Total Major Completed Projects 2017 4,467    

 
Unit : Million Baht 

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

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

 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, Construction of Viaducts and Elevated Station,   
              Bangladesh (JV) 

8,200 2018 - 2022 

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

 Nam Theun 1 Hydropower Project, LAO PDR (JV) 5,003 2016 - 2020 

 Kolkata Metro Contract UG2, India (JV)    7,924 2014 - 2020 

 Delhi Metro Contract CC-26R, India (JV)  2,960 2012 - 2018 

 Laying of water trunk main from Garden Reach water works  
to Taratala valve station and laying of sewer line along  
diamond harbor road, Kolkata, India 

812 2014 - 2018 

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

474 2017 - 2019 
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 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 1,224 2017 - 2020 

 Total   Major On-going Projects (Abroad) 115,217    

 
Unit : Million Baht 

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

 Mae Moh Mining Phase 9  39,461 2018 - 2028 

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

 
23,580 2013 - 2018 

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

 
17,355 2017 - 2022 

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

 
12,959           2015 - 2019 

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

 
11,262 2016 - 2018 

 Mae Moh Mine Phase 7 (JV)  11,263 2008 - 2020 

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

 
10,897 2011 - 2018 

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

 
8,682 2018 - 2020 

 Chakri Naruebodindra Medical Institute (Phase 1+2) and  Interior Work  8,427 2012 - 2018 

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

 
7,065 2018 - 2022 
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 400-Bed Chulabhorn Hospital Building, Medical Service Expansion  7,004 2018 - 2022 

 Track Doubling Project Hua Hin – Prachuab Kirikhan  5,427 2018 - 2020 

 Bang Pakong Combined Cycle Power Plant Project, (Units 1-2 Replacement)  5,174   2017 - 2020 

 Construction of Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  5,198 2015 - 2020 

 Motorway Route No.6 Bang Pa In - Nakhon Ratchasima Project (Section 7,8,9)  3,265 2016 - 2019 

 The Magnolias Waterfront Residences  2,412 2015 - 2018 

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

 
2,317 2017 - 

 
2019 
 

 Krungsri Ploenchit Tower Project  
 

2,200 2015 - 
 
2018 
 

 Tunneling and Associated Works,Mae Ngad-Mae Kuang Water Transimission 
Tunnel Contract 1 : Water Augmentation Project for Mae Kuang Udom Tara 
Dam, Chiangmai 

 
2,182 2015 - 

 
2021 
 

 Whizdom 101 (South Commercial Project) 
 

1,705 2017 - 
 
2018 
 

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

 
1,692 2016 - 2020 

 Kerry Siam Seaport  Extension (Phase IV)  and Second Approach 
 

1,579 2015 - 
 
2019 
 

 Single Rail Transfer Operator Project (SRTO) 
 

1,343 2016 - 
 
2018 
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 Construction a Bike Lane for Siam Commercial Bank  1,301 2015 - 2018 

 Singha Complex  1,266 2016 - 2018 

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

 
1,206 2015 - 2018 

 The Iconsiam Superlux Residence  1,260 2016 - 2018 

 Central Plaza Nakhonratchsima  1,009 2016 - 2018 

 MRL Golden Line, Phase I (Krung Thonburi – Klong San)  999 2018 - 2021 

 1st Transmission Pipeline Life Extension Project ( PLLEP ) :  
24" Recoat Section ( RC - 650 ) 

 
966 2015 - 2018 

 Retaining Wall for Pasak River , Phase1 Section 1  913 2015 - 2018 

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

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

 
743 2015 - 2018 

 Total Major On-going Projects (In Thailand)  202,990    
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Approx.Value (Million Baht) 

4. Awarded and Lowest Bid Projects to be signed             Value 

 Potash Mining Project, Udonthani - Civil Work 
                                                                                                    - Mining Work      

36,000 
79,000 

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

36,000 
11,000 

 PTT LNG Nong Fab, LNG Receiving Terminal, Map Ta Phut, Rayong 11,455 

 Viaducts and Elevated Stations for MRT Line 6 (CP-06), Bangladesh* 3,840 

 The Gold Line Mass Transit Feeder System Project, Phase I  
(Construction Phase – Iconsiam) 

721 

 Thai Oil Jetty No.7 and No.8 – Civil and Marine Works – Phase II 506 

 Ductbank and UG Transmittion Line Kanchanapisek – Jan Thong Eiam 308 

 500/230 KV Phuket 3 Substation, Trang*** 271 

 Install NGV Pipeline to Hemraj Industrial Estate SIL 190 

 Others 550 

 Total Awarded and Lowest Bid Projects to be signed 179,841 

 
Remark: * ITD portion in JV, *** ITD portion in JO 
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Approx.Value (Million Baht) 

5. Major Up Coming Projects                   Value 

 Double Track  
  Double Track  

 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน า้โพ 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน า้โพ - เด่นชัย  
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจริะ - อุบลราชธานี 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย 
              โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - สงขลา 
               โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร์ 
               โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ 
               โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงของ 
               โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่ – นครพนม 

 
 
 

33,975 
18,699 
56,066 
35,839 
26,065 
23,384 
51,823 
7,941 
59,924 
76,978 
60,351 

 

 High Speed Rail 
                      กรุงเทพฯ - นครราชสีมา    
                     กรุงเทพฯ - พษิณุโลก 
                     กรุงเทพฯ -  หัวหิน  
                     เช่ือม 3 สนามบิน  

 
179,412 
276,225 
94,673 
226,000 

 มอเตอร์เวย์ นครปฐม – ชะอ า 80,600 

 มอเตอร์เวย์ หาดใหญ่ – ปาดงัเบซาร์ 30,500 

 มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ - มหาชัย 40,000 

 ต่อขยายโทลล์เวย์ รังสิต - บางปะอนิ 

 ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา 
25,000 
11,000 

 รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ 82,000 
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 รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวนัตก 95,000 

 Laem Chabang Port phase 3   83,000 

 โครงการ Red Line System Missing Link 25,000 

 โครงการทางด่วนพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนตะวนัตก 30,000 

 Airport Rail Link Extension พญาไท – ดอนเมือง 27,000 

 โครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 11,000 

 โครงการก่อสร้างถนน Extension of Elevated & Highway Route 338 ป่ินเกล้า – นครปฐม 4,000 

 เคเบิลใต้น า้ระบบ 33 เคว ีเกาะเต่า 45 กม. 1,800 

 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวฒันะ โซน C 20,000 

 โครงการอาคาร Super Tower 125 ช้ัน 10,000 

 โครงการ One Bangkok 120,000 

                                                 Total 1,923,255 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม      ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2560    
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด   
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายชาติชาย  ชุติมา  รองประธานบริหารอาวโุส เป็นผูแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบเร่ือง งบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม   พ.ศ.  2560 ซ่ึงไดผ้า่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ แลว้  

 
 
 



 12 

ซ่ึงนายชาติชาย  ชุติมาไดช้ี้แจงวา่ตามท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้ าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือ 
MD&A ปี 2560 ซ่ึงมีรายละเอียดในรายงานประจ าปี หนา้ 104 ถึง 112 นั้น ผมขอสรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
ส าหรับปี 2560 ดงัน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดร้วม จ านวน 56,079 ลา้นบาท (หา้หม่ืนหกพนัเจด็สิบเกา้ลา้นบาท) และยงัคง
เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีรายไดร้วมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัรับเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและใหบ้ริการ รวมเป็นจ านวน 
55,096 ลา้นบาท (หา้หม่ืนหา้พนัเกา้สิบหกลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้เป็นจ านวน 7,777 ลา้นบาท (เจด็พนั
เจด็ร้อยเจด็สิบเจด็ลา้นบาท) หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 16.4 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้
จากโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความคืบหนา้มากข้ึน อาทิเช่น โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงั
ท่ี 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ สญัญาท่ี 3 เป็นตน้ และสามารถจ าแนกเป็นรายไดจ้ากภาครัฐร้อยละ 68.2 และเป็นรายไดจ้ากใน
ประเทศร้อยละ 71.3 ส าหรับรายไดใ้นต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 22.6  

ในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้เป็นจ านวน 6,573 ลา้นบาท (หกพนัหา้ร้อยเจด็สิบสามลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.5 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา จากบริษทัยอ่ยท่ีท างานรับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศบางแห่งมีก าไรขั้นตน้สูงข้ึน ทั้งน้ี บริษทัฯ 
มีก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ จ านวนทั้งส้ิน 413 ลา้นบาท (ส่ีร้อยสิบสามลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา คิด
เป็นร้อยละ 477.6  

ในปี 2560 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 11.9 สูงกวา่งวดเดียวกนัของปีแลว้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 9.5 และ
มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.7 สูงกวา่งวดเดียวกนัของปีแลว้ท่ีมีอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 0.2 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั มีสินทรัพยร์วมเป็น จ านวน 87,829 ลา้น
บาท (แปดหม่ืนเจด็พนัแปดร้อยยี่สิบเกา้ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 12.4 มีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 73,057 
ลา้นบาท (เจด็หม่ืนสามพนัหา้สิบเจด็ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 14.5 และมีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 
14,773 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพนัเจด็ร้อยเจด็สิบสามลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 3.1 โดยภาระหน้ีสินต่อทุน
ตามการค านวณตามเง่ือนไขของหุน้กู ้อยูท่ี่ 2.47 เท่า ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่เกินก าหนด 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้      ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   ไดมี้มติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  เป็นดงัน้ี    

 

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

1,739,401,003 90.80 165,782,910 8.65 10,479,929 0.55 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับงวดบัญชี ปี 2560 
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  หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีไม่นอ้ยกว่า
จ านวน ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2560 ผลการด าเนินงานบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 100,966,000 บาท บริษทัฯ จึงตอ้งจดัสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวนเงิน 5,050,000 บาท รวมกบัเงินส ารองท่ีมีอยู่เดิมจ านวน 487,474,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินส ารองตาม
กฎหมายในปี 2560 ทั้งส้ินเท่ากบั  492,524,000 บาท 

เก่ียวกบัเร่ืองการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทัฯ  มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  จ่ายเงิน
ปันผลใหผู้ถื้อหุน้แต่ละปี  โดยมีอตัราท่ีคาดว่าจะจ่ายตามผลการด าเนินงานไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีแลว้ 
หากไม่มีเหตุการณ์จ าเป็นอ่ืนใด  และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น  จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ อย่างมี
สาระส าคญั  และจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ ในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 100,966,000 บาท 
(หน่ึงร้อยลา้น เกา้แสนหกหม่ืนหกพนับาท) ซ่ึงบริษทัฯ มีผลก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวนเพียง 16,958,000 บาท (สิบหก
ลา้นเกา้แสนหา้หม่ืนแปดพนับาท) 

ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติงดจ่ายเงินปันผลและเห็นสมควรกนัเงินสด
จ านวนดงักล่าวไวเ้พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
นายไพศาล จนัทร์สุริยะวงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถามในท่ีประชุมเร่ืองการจ่ายเงินปันผลวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ มีส่วนแบ่งทาง

การตลาดในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ อีกทั้งยงัมีการลงทุนในโครงการต่างๆหลายโครงการ แต่ในขณะท่ี
บริษทัอนัดบัท่ี 2 3 หรือ 4 นั้นมีก าไรและสามารถแจกเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และในเม่ือบริษทัฯมีรายไดสู้งสุด มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากมาย เหตุใดบริษทัฯกลบัขาดทุน อีกประการหน่ึงคือ เหตุใดการลงทุนในโครงการต่างๆถึงไม่มีความคืบหนา้ 
นอกจากโครงการก่อสร้างท่ีเมืองดกักา้ ท่ีมีความคืบหนา้เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น แต่ส าหรับโครงการอ่ืนแทบจะหยดุน่ิง และใน
รายงานงานประจ าปีของบริษทัฯ มิไดก้ล่าวถึงวา่โครงการเหล่าน้ีติดขดัท่ีส่วนใด และบริษทัฯ จะมียทุธศาสตร์ในการแกไ้ข
อยา่งไร  

นายเปรมชยั กรรณสูต ไดช้ี้แจงวา่ โครงการดงักล่าวท่ีวา่ล่าชา้นั้นทางบริษทัฯก าลงัเร่งพฒันา แต่ละโครงการต่าง
ประสบปัญหา เช่น โครงการเหมืองแร่โปแตช เดิมทีทางบริษทัฯคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการไดเ้ม่ือปลายปีท่ีแลว้ แต่ประสบปัญหา
เก่ียวกบัทางการเร่ืองกฎหมายแร่ฉบบัใหม่ พระราชบญัญติัเหมืองแร่ไดอ้อกประกาศใชเ้ม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา ส่งผลใหทุ้ก
โครงการตอ้งหยดุชะงกั ไม่เพียงแต่โครงการเหมืองแร่โปแตชเท่านั้น รวมถึงโครงการเหมืองอ่ืนๆ โครงการท าควอร่ี โรงปูน ทัว่
ประเทศอีกหลายร้อยโครงการ ซ่ึงทุกฝ่ายท าไดเ้พียงแค่ร้องเรียนต่อทางรัฐบาลใหช่้วยแกก้ฏหมายท่ีออกมาแลว้ ใหด้ าเนินการได ้
แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีอะไรคืบหนา้ เป็นส่ิงท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษทัผูป้ระกอบการ ขณะน้ีอยูใ่นช่วงของการรออนุมติั
ใบอนุญาตท าเหมือง ซ่ึงบริษทัฯพร้อมท่ีจะท าเหมืองทนัที อีกโครงการหน่ึงคือโครงการเหมืองแร่บ๊อกไซต ์ และแร่อลูมิน่า 
บริษทัฯเคยตกลงท่ีจะร่วมมือกบัประเทศจีน และทางประเทศจีนก็มีการต่อรองต่อเน่ืองมาหลายปี แต่บริษทัของรัฐบาลยูนนาน
เปล่ียนผูบ้ริหารจึงท าใหเ้สียเวลา ปัจจุบนั บริษทัฯไดต้ดัสินใจวา่จะด าเนินการเอง และหาผูร่้วมทุน และจะด าเนินการขอความ
สนบัสนุนทางการเงินจากธนาคารต่อไป ส่วนโครงการท่ีเมืองทวาย ประเทศพม่า หลงัจากหยดุด าเนินการมา 2 ปี ปัจจุบนัน้ี
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โครงการมีความกา้วหนา้ ทางรัฐบาลพม่าตกลงท่ีจะกูเ้งินจากรัฐบาลไทยเพ่ือก่อสร้างถนน อยูใ่นขั้นตอนท่ีจะเซ็นสญัญาเงินกู ้
เม่ือรัฐบาลพม่าตดัสินใจท่ีจะด าเนินการโครงการน้ีแลว้ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะกลบัมาเจรจากบัทางบริษทัฯ และไดร่้วมกนั
ท า ESIA อยูใ่นขั้นตอนของการรอ land lease agreement ซ่ึงใหบ้ริษทัฯเป็นผูบ้ริหารพ้ืนท่ีและบริษทัฯก็จะท าการตลาดและ
ด าเนินการก่อสร้างทนัที เร่ืองของถนน รัฐบาลพม่าจะประมูลผูรั้บเหมาเฉพาะบริษทัของประเทศไทย ซ่ึงทางบริษทัฯมี
ความหวงัมากท่ีจะไดเ้ป็นผูรั้บเหมา โครงการอ่ืนๆ เช่น โครงการท่ีประเทศบงัคลาเทศ ปัจจุบนับริษทัฯไดด้ าเนินงานก่อสร้าง 
คืบหนา้ไปเกือบ  10% แลว้ ซ่ึงกา้วหนา้ไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากล่าชา้มานาน การจราจรในประเทศบงัคลาเทศเพ่ิมมากข้ึน 
โครงการในประเทศบงัคลาเทศเป็นโครงการหลกัท่ีจะแกไ้ขปัญหาการจราจรของประเทศบงัคลาเทศ ส่วนโครงการท่ีประเทศ
โมซมับิค บริษทัฯ ไดเ้จรจากบัรัฐบาลเพ่ือปรับปรุงสัญญา และไดรั้บอนุมติัเป็นทางการถูกตอ้งครบทุกอยา่งแลว้ และก าลงัจะ
เซ็นสญัญากบัผูท่ี้จะมาใชบ้ริการของบริษทัฯเป็นจ านวน 40 ลา้นตนัต่อปี และจะเร่ิมด าเนินการทนัที ในเร่ืองของเงินกู ้ เม่ือได้
ลูกคา้แลว้กจ็ะสรุปเร่ืองเงินกู ้ บริษทัฯมัน่ใจวา่ตน้ปีหนา้จะเร่ิมงานก่อสร้างอยา่งจริงจงั ปัจจุบนัน้ีกระบวนทุกขั้นตอนมีความ
ใกลเ้คียงตามแผน และมีนโยบายท่ีจะมาใชโ้ครงการ finance ตวัเองมากท่ีสุดเพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระกบัผูถื้อหุน้  

นายชาติชาย ชุติมา ไดช้ี้แจงเร่ืองก าไรขาดทุนของบริษทัฯวา่ ในปีน้ีบริษทัฯมีผลประกอบการก าไรจ านวน 413 ลา้น
บาท จากงบการเงินรวม และในงบเด่ียวของบริษทัฯมีก าไรเป็นจ านวน 100 ลา้นบาท ฉะนั้นผลการด าเนินงานของบริษทัฯในปี
น้ียงัมีผลประกอบการเป็นก าไร เพียงแต่ในการจ่ายเงินปันผลมีขอ้จ ากดัทางดา้นกฏหมาย ซ่ึงจะตอ้งมีการหกัออก ส าหรับปีท่ี
แลว้ ท่ีไดมี้การอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 54 ลา้นบาท และมีการจดัสรรเงินส ารองตามกฏหมายอีก 5 ลา้นบาท 
นอกจากนั้น บริษทัฯยงัคงตอ้งตั้งส ารองตามหลกัการบญัชีในเร่ืองของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงในปี 2560 มีการเปล่ียนแปลง
เร่ืองสถิติการเสียชีวิตของคน อีกทั้งจ านวนพนกังานของบริษทัฯมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหต้อ้งมีการตั้งส ารองส าหรับจ่ายใหก้บั
พนกังานตามวิธีการทางหลกัการบญัชีอีก 79 ลา้นบาท ท าใหก้ าไรสะสมท่ีเหลือสามารถจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามกฎหมายเหลือ
เพียงแค่ 16 ลา้นบาท ดงันั้น ในปีน้ีบริษทัฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงไดเ้รียนถามในท่ีประชุมวา่ โครงการในประเทศโมซมับิค อินเดีย และบงัคลาเทศนั้น โครงการใดบา้ง
ท่ีเป็นสัมปทาน โครงการใดบา้งท่ีเป็นรับเหมาก่อสร้าง 

นายเปรมชยั กรรณสูต ไดช้ี้แจงวา่ ส าหรับโครงการ First Dhaka Elevated Expressway ท่ีประเทศบงัคลาเทศ เป็น
โครงการสมัปทาน 30 ปี ก่อสร้างทางด่วนยกระดบัเช่ือมทิศเหนือ – ทิศใตข้องเมือง ไปยงัสนามบิน และบริษทัฯเป็นผูรั้บเหมา 
ส่วนโครงการอ่ืนท่ีเมืองดกักา้ โครงการทางด่วนยกระดบั เป็นโครงการก่อสร้างปกติ ซ่ึงเป็นเงินกูจ้ากประเทศญ่ีปุ่นท่ีบริษทัฯได้
รับมาก่อสร้าง และส่วนโครงการท่ีประเทศโมซมับิคนั้น เป็นโครงการสมัปทานซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูล้งทุนและด าเนินการ
บริหารต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงสอบถามในท่ีประชุมวา่ บริษทัฯมีก าไรและตดัค่าด าเนินการเป็นจ านวน 5 หม่ืนกวา่ลา้นบาท รวม
แลว้เหลือ 100 กวา่ลา้นบาท แมว้า่บริษทัฯไดข้ยายฐานออกไปมากมาย สรุปแลว้คงเหลือก าไรนอ้ยมากเพียง 16 ลา้นบาท จะท า
อยา่งไรใหมี้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้บา้ง 

นายชาติชาย ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และช้ีแจงวา่ บริษทัฯไดพ้ยายามอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือใหมี้ก าไรแลว้น าเงินมาปันผล 
เพียงแต่วา่ปีน้ีเป็นปีท่ีบริษทัฯไดพ้น้วงจรเดิมแลว้ คือให้มีก าไรท่ีเหมาะสมและปันผลไดดี้แต่ยงัสะดุดอยู ่ เพราะวา่โดยโครงการ 
ของบริษทัฯท่ีเขา้ไปด าเนินการ ต่างจากบริษทัก่อสร้างอ่ืนๆท่ียกตวัอยา่งมาพอสมควร เช่นว่า บริษทัฯน่าจะมีผลงานมีก าไรท่ีดี 
เพราะวา่มีงานใหญ่ ซ่ึงน่าจะคืบหนา้แลว้ เช่น โครงการเหมืองแร่โปแตช แต่กย็งัติดปัญหา ส่วนโครงการท่ีเมืองทวาย หาก
ด าเนินการไดก้จ็ะกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ แต่ทางประเทศพม่าเปล่ียนรัฐบาลใหม่ ท าใหโ้ครงการชะงกัไป 2 ปี เพ่ิงมี 
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ความคืบหนา้เม่ือรัฐบาลไทยช่วยเร่ืองถนนใหเ้ขา้ไป ส าหรับโครงการใหญ่ๆตอ้งใชเ้งินลงทุน พอลงทุนแลว้ท าใหมี้ภาระตน้ทุน 
ทางการเงิน ภาระดอกเบ้ีย บริษทัฯมีงานมากมาย เหตุท่ีมีก าไรนอ้ย เพราะมีตน้ทุนทางการเงินดึงก าไรไป เช่นโครงการท่ีเมือง 
ดกักา้ ประสบปัญหามาหลายปี ปัจจุบนัน้ีเรียบร้อยแลว้ ท าไฟแนนซ์ได ้ส่วนใหญ่บริษทัฯติดปัญหากบัโครงการใหญ่ๆ มีตน้ทุน 
ทางการเงิน ตอ้งเสียดอกเบ้ียมาก เลยดึงก าไรก่อสร้างปกติลงไปมากดว้ย  

นายวิชา เผา่พงษพฒัน ์ผูถื้อหุน้เรียนถามในท่ีประชุมวา่ บริษทัฯจะท าอยา่งไรใหมี้ก าไร และสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู ้
ถือหุน้ และอีกประการท่ีนายเปรมชยัขายหุน้นั้นเป็นความจริงหรือไม่ เหตุใดจึงขายหุน้ 

นายเปรมชยั ไดช้ี้แจงต่อประชุมวา่ ดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นใน presentation บริษทัฯ ไดเ้ซ็นสญัญางานใหม่ มูลค่า 85,000 
ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ.2559 แลว้นั้น มีจ านวนมากกวา่สองเท่า และทางบริษทัฯก็มัน่ใจวา่ปีน้ี จะมีการเซ็นสญัญามากกวา่
ปีท่ีแลว้ เน่ืองจากมีโครงการต่างๆจากรัฐบาลอีกมาก เม่ือมีการเซ็นสญัญามาก กจ็ะมีงานเพ่ิมข้ึน มีรายไดค่้อยๆเพ่ิมข้ึน  อีก
ประเดน็หน่ึง สาเหตุท่ีนายเปรมชยัขายหุน้ เน่ืองจาก นายเปรมชยัไดไ้ปร่วมลงทุนท าเหมืองถ่านหินท่ีต่างประเทศ นบัวา่เป็น
ความผิดพลาดท่ีไปกูธ้นาคาร แต่เน่ืองจากราคาถ่านหินไดล้ดลง จึงยงัเร่ิมด าเนินการไม่ได ้ แต่ปัจจุบนัน้ีราคาถ่านหินไดเ้พ่ิมข้ึน
แลว้ คาดวา่จะสามารถเร่ิมงานใหม่ได ้ ในขณะเดียวกนัทางธนาคารไดบ้งัคบัใหข้ายหุน้เพ่ือช าระหน้ีบางส่วน แต่ปัจจุบนัน้ีคิดวา่
งานจะเร่ิมแลว้ และสถานการณ์น่าจะดีข้ึนเร็วๆน้ี 

นายวิชา ผูถื้อหุน้ ซกัถามในท่ีประชุมวา่ มีข่าววา่ทางบริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมเติมในประเทศพม่า และน าเงินไปสร้างวสัดุ
เก่ียวกบังานก่อสร้าง เช่นรางรถไฟ อยากใหบ้ริษทัฯช่วยช้ีแจงประเดน็น้ี อีกประเดน็หน่ึงคือ โครงการเหมืองท่ีจงัหวดัล าปาง ได้
ท าการเซ็นสญัญาเรียบร้อยแลว้หรือไม่ 
 นายเปรมชยัไดช้ี้แจงวา่ บริษทัฯไดล้งทุนท่ีประเทศพม่านั้นคือโครงการทวาย ไม่มีงานอ่ืนเพ่ิมเติม และในส่วนของ
โครงการเหมืองแม่เมาะ เฟส 9 ทางบริษทัฯ ไดท้ าการเซ็นสญัญาเรียบร้อยแลว้ 
 นายอนนัต ์ เหลืองนฤมิตรชยั ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามในท่ีประชุมวา่ ท่ีผา่นมาท่านประธานบริหารไดเ้ขา้ไปในเขตรักษา
พนัธ์ุสตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร ท าใหส้ตัวป่์าเสียชีวิตไปหลายตวั ซ่ึงขณะน้ีคดีอยูใ่นชั้นพิจารณาของอยัการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจจะ
กระทบต่อความเช่ือมัน่ของต่างประเทศและผูล้งทุนไทย เน่ืองจากวา่ต่างประเทศนั้นมีการเนน้หนกัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิเศษ 
ทางบริษทัฯจะป้องกนัส่ิงเหล่าน้ีไม่ใหเ้กิดข้ึนในอนาคต และจะแกไ้ขในส่ิงท่ีผา่นมาอยา่งไรเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่กลบัคืนมา 

ดร.ไกรศร ไดก้ล่าวในท่ีประชุมวา่ ค าถามน้ีเป็นค าถามท่ีมีผูค้นสนใจมาก แต่ขณะเดียวกนัตอนน้ีอยูใ่นวาระท่ี 4 ขอให้
เป็นไปตามวาระ และจะใหคุ้ณเปรมชยัช้ีแจงหลงัจากจบวาระสุดทา้ยแลว้ 

ดร.วิลยัภรณ์ เลาหะโกศล ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถามในท่ีประชุมวา่ จาก presentation ของบริษทัฯ ตวัเลข 79 ลา้นบาทนั้น 
สาเหตุจากมีพนกังานเพ่ิมมากข้ึนและมีการลงทุนท่ีต่างประเทศ ซ่ึงจะตอ้งซ้ือประกนัความเส่ียงใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ี
มากพอสมควร อยากใหท้างบริษทัฯช้ีแจงรายละเอียด  

นายชาติชาย ไดช้ี้แจงวา่ จ านวน 79 ลา้นบาทนั้นอยูใ่นงบการเงินของบริษทัฯ ดงัท่ีแสดงใน presentation หนา้ท่ี 7 ซ่ึง
เป็นตวัเลขท่ีบริษทัฯค านวนตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงค านวนจากพ้ืนฐานของจ านวนพนกังานของบริษทัฯ และใช้
สถิติเป็นตวัคาดการณ์ รวมถึงสถิติอตัราการเสียชีวิตของประชากรซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากคนไทยมีแนวโนม้ท่ีมีอายยุืน
ข้ึน ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงตวัน้ีเป็นตวัหลกั และทางบริษทัฯจะตอ้งมีการตั้งส ารองส าหรับการขาดทุนจากคณิตศาสตร์
ประกนัภยัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประชากรจะเสียชีวิตชา้ลง ท าใหมี้การจ่ายค่าเกษียณอายสูุงข้ึน ซ่ึงตวัเลขดงักล่าวนั้นจะมีการ
เปล่ียนแปลงตามจ านวนพนกังาน และสมมุติฐานซ่ึงจะมีการเปล่ียนแต่ละปีข้ึนอยู่กบัตวัเลขท่ีจะประกาศออกมา ซ่ึงบริษทัฯมิได้
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เป็นผูค้าดการณ์ตวัเลขดงักล่าว ส่วนตวัเลข 54 ลา้นบาทนั้นคือเงินปันผลท่ีทางบริษทัฯไดจ่้ายไปเม่ือปีก่อน เพราะฉะนั้นเม่ือหกั
ลบแลว้จะมีเงินก าไรสะสมเหลือเพียง 16 ลา้นบาท 

นายราชศกัด์ิ ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถามในท่ีประชุมวา่ กรณีของบริษทั APPC ท่ีแพค้ดีในการออกประทานบตัร  ซ่ึงศาล
จงัหวดัอุดรธานีใหบ้ริษทั APPC ด าเนินการขอใบประทานบตัรใหม่โดยอิงตาม พรบ.แร่ฉบบัใหม่ ปี 2560 ทางผูบ้ริหารคิดวา่ใน
การขออนุญาตใบประทานบตัรใหม่ใชเ้วลาในการด าเนินการนานเท่าใด 

นายวรวฒิุ ไดช้ี้แจงในท่ีประชุมวา่ กรณีศาลปกครองอุดรธานีท่ีมีค าตดัสินนั้น จ าเลยท่ี 1 และจ าเลยท่ี 2 คือกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั โดยคดีน้ีบริษทัฯมิไดเ้ป็นจ าเลยใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีเป็น
การฟ้องวา่ขั้นตอนการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีรัฐท าการไต่สวนไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงในประเดน็น้ี ทาง กพร.ไดด้ าเนินการตาม
มาตราฐานท่ีท ามาโดยตลอด ศาลไดพิ้จารณาตดัสินวา่ ใหก้พร.ด าเนินการตามกฎหมายแร่ฉบบัใหม่ และจะมีการขออุธรณ์
ต่อไปจนถึงศาลปกครองสูงสุด ในระหวา่งน้ี กระบวนการพิจารณาใบประทานบตัรยงัคงเป็นไปตามขั้นตอนปกติ 

ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงไดซ้กัถามในท่ีประชุมวา่ ทางบริษทัฯ มีเงินส ารองตามกฏหมาย 10 เปอร์เซนตต์ามท่ีกฏหมายก าหนด
แลว้หรือไม่ และมีก่ีเปอร์เซ็นต ์
 นางนิจพร จรณะจิตต ์ ไดช้ี้แจงวา่ ทางบริษทัฯไดท้ยอยส ารองเงินตามก าไรท่ีมี บริษทัฯตอ้งส ารองเงินเป็นจ านวน 5 
ลา้นกวา่บาท คิดเป็น 5% ของก าไรก่อนท่ีจะค านวนคณิตศาสตร์ประกนัภยั จาก presentation จะเห็นวา่บริษทัฯไดจ้ดัสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย 5,050,000 บาท คิดเป็น 5% ของก าไรก่อนหกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ปัจจุบนับริษทัฯมีเงินส ารองตาม
กฎหมายถึงส้ินปีน้ีจ านวน 492,524,000 บาท ซ่ึงยงัไม่ครบ และจะตอ้งส ารองไปจนกระทัง่ครบ 600 ลา้นบาท (10% ของทุนจด
ทะเบียน) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้      ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัจดัสรรก ำไรบำงส่วนเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยจ านวนเงิน 5,050,000 บาท    

(หา้ลา้นหา้หม่ืนบาท) รวมกบัเงินส ารองท่ีมีอยูเ่ดิมจ านวน 487,474,000 บาท (ส่ีร้อยแปดสิบเจด็ลา้น ส่ีแสนเจด็หม่ืนส่ีพนับาท) 
รวมเป็นจ านวนเงินส ารองตามกฎหมายในปี 2560 ทั้งส้ินเท่ากบั  492,524,000 บาท (ส่ีร้อยเกา้สิบสองลา้น หา้แสนสองหม่ืนส่ี
พนับาท) และมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็นดงัน้ี  

 

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

1,907,725,247 99.59 4,126,500 0.22 3,812,095 0.20 

 
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 ้ 
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 ซ่ึงในปีน้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 4 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม  กรรมการอิสระ  นายไผท   ชาคร
บณัฑิต  นางนิจพร  จรณะจิตต ์ และนายธวชัชยั  สุทธิประภา กรรมการ แต่มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการต่อไปไดอี้กวาระหน่ึง โดยผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบักรรมการในเร่ืองประวติั
การศึกษา ประวติัการท างาน และอ่ืนๆ ไดจ้ากเอกสารประกอบการพิจารณาวาระตามท่ีปรากฏในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม   

ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ การท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาส ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธ์ิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม เพ่ือเขา้รับพิจารณาแต่งตั้งกรรมการล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ซ่ึง บริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมแจง้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นั้น  ปรากฏวา่ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใด  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหพิ้จารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้      ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ได ้มีมติอนุมติัแต่งตั้ง   ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม  กรรมการอิสระ นายไผท   ชาครบณัฑิต  นาง
นิจพร  จรณะจิตต ์และนายธวชัชยั  สุทธิประภา กรรมการ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการต่อไปไดอี้ก
วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    เป็นดงัน้ี  
 
 ดร. ไกรศร จติธรธรรม 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,912,993,592 99.86 1,882,003 0.10 788,247 0.04 

 
 นายไผท   ชาครบัณฑิต   

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

1,749,115,280 91.31 161,734,279 8.44 4,814,283 0.25 
 
  นางนิจพร จรณะจติต์ 

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

1,750,835,677 91.40 163,513,882 8.54 1,314,283 0.07 

 
  นายธวัชชัย สุทธิประภา 

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

1,749,115,080 91.31 161,734,479 8.44 4,814,283 0.25 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตั ิก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง ส าหรับปี พ.ศ. 2561 

 ประธานฯ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ ในเร่ืองก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม  2561 ไดมี้มติอนุมติั ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษทัฯ ของปี 2561  จ านวน 10 ท่าน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,970,000 บาท (หา้ลา้นเกา้แสนเจด็หม่ืนบาท)  
ต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน  1,400,000  บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนบาท) ต่อปี และ
ค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ  15,000 บาท รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการบริหารความเส่ียง  ไดรั้บ
ค่าตอบแทนคร้ังละ  10,000 บาท ทั้งน้ีค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่าน ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ยงัคงเป็นอตัราเดิมเท่ากบัปี
ท่ีแลว้ ซ่ึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นค่าตอบแทนประจ าปี ไม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าตอบแทนประจ าปี มีค่าตอบแทนพิเศษข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  และ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้      ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ไดมี้มติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ของปี 2561  จ านวน 10 ท่าน 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,970,000 บาท (หา้ลา้นเกา้แสนเจด็หม่ืนบาท)  ต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน
วงเงินไม่เกิน  1,400,000  บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนบาท) ต่อปี และค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม ของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ  15,000 บาท รอง
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการบริหารความเส่ียง  ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ  10,000 บาท และมีมติอนุมติั
ใหก้ าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 3 ชุด ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3  ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นดงัน้ี  
 

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

1,907,048,079 99.55 6,700 0.00 8,609,063 0.45 

 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับรอบบัญชีปี 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างนิจพร จรณะจิตต ์เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่   ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15  มีนาคม ศกน้ี ไดมี้มติเสนออนุมติัแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท ์ 
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 ์พูลสวสัด์ิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977  และ/หรือ   
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นายนรินทร์   จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและลง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย    โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีดงักล่าว คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และก าหนดค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงิน  9,633,000 บาท (เกา้ลา้นหกแสนสามหม่ืนสามพนับาท) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 7,695,000 บาท (เจ็ดลา้นหกแสนเกา้หม่ืนหา้พนับาท) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 1,938,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนสามหม่ืน
แปดพนับาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.18 เน่ืองจากมีการปรับอตัราค่าตรวจสอบประจ าปี การเพ่ิมค่าตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
ใหม่ และเพ่ิมค่าตรวจสอบผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีใหม่  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม      ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง นายสมคิด  เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785  และ/หรือ 

นายธีรศกัด์ิ  ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624  และ/หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย ์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เลขท่ี 6549  และ/หรือ  นางสาวศนัสนีย ์ พูลสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977  และ/หรือ นายนรินทร์   จูระ
มงคล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593 ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท ์ ธอนตนั  จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับ
รอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีส าหรับปี 2561  เป็นจ านวนเงิน  
9,633,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,907,619,559 99.58 23,000 0.00 8,021,283 0.42 

 
หลังจากเสร็จส้ินการประชุมครบทั้ ง 7 วาระแล้วนั้ น นายเปรมชัยได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า จากท่ี  นายอนันต ์             

เหลืองนฤมิตรชยั ผูถื้อหุน้และเป็นตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดซ้กัถามในท่ีประชุมเร่ืองคดีทุ่งใหญ่นเรศวรวา่จะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือไม่และ บริษทัฯจะป้องกนัปัญหาดงักล่าวไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกในอนาคตอย่างไร และ
จะแกไ้ขในส่ิงท่ีผ่านมาอย่างไรเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่กลบัคืนมา นายเปรมชยั ไดช้ี้แจงว่า หน่วยงานต่างๆและลูกคา้รายใหญ่ท่ี
บริษทัฯท างานดว้ย รวมทั้งในต่างประเทศ ต่างเห็นใจและให้ก าลงัใจ ส าหรับงานท่ีก าลงัเจรจา การประมูลงานต่างๆ มีการเซ็น
สญัญาครบทุกงานตามปกติ รวมทั้งต่างประเทศกมิ็ไดมี้ปัญหาใดๆกบับริษทัฯ ซ่ึงตนจะพยายามตั้งใจท าใหดี้ข้ึนเพ่ือบริษทัฯและ
ผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ี 

ดร.ไกรศร ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า จากกรณีท่ีเกิดข้ึน แหล่งข่าว ส่ือต่างๆ ไดต้ดัสินว่าผิดไปแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯมี
ภาระความรับผิดชอบและมีหนา้ท่ีหลกัคือดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ จากข่าวท่ีอา้งว่าจะสั่งเลิกงาน ข้ึน blacklist  ยื่นเร่ือง
ถอดถอนจากบริษทัจดทะเบียน ส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริง แต่ก็มีความเสียหายอยู่บา้ง เช่นเร่ืองท่ีบริษทัฯไดไ้ปลอ้มตน้ไมเ้พ่ือ
จะยา้ยตามแผนงาน ถูกแจง้ความว่าตดัตน้ไม ้บริษทัฯก็ตอ้งไปช้ีแจงว่าไดด้ าเนินการตามแผนการก่อสร้าง ส่วนตนเองก็มีความ
เสียหาย เน่ืองจาก ดร.ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด ซ่ึงเป็นเพ่ือนสนิท ไดล้าออกจากกรรมการ เพราะท่านท างานเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือน
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ฝงูไดต่้อวา่และมีความกดดนั เม่ือพิจารณาเร่ืองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ บริษทัฯตอ้งพิจารณาจากระยะสั้น ระยะกลาง จากงาน
ท่ีบริษทัฯด าเนินการอยู่ ซ่ึงมีอยู่ 3-4 แสนลา้นบาท ส่วนระยะยาว บริษทัฯพยายามสร้างคนรุ่นใหม่ สร้างวิศวกร สร้างผูบ้ริหาร
รุ่นใหม่ ในขณะเดียวกนั ตนมีมุมมองแง่คิดท่ีแตกต่างออกไป ความจริงแลว้ประเดน็ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ไม่วา่จะระบุหรือไม่ระบุ
ในบรรษทัภิบาล ประชาชนทัว่ไปก็ตีความว่ามีความผิด ตีความกนัไปต่างๆนานา แต่ท่ีส าคญัคือในตอนน้ี ผูบ้ริหาร กรรมการ
ของบริษทัจดทะเบียนใหญ่ๆทุกแห่งในประเทศไทย  มีความต่ืนตระหนกเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตอ้งระวงั
เต็มท่ี ไม่ให้เกิดความผิดพลาดเน่ืองจากสังคมคอยเพ่งเล็งในเร่ืองน้ีอย่างจริงจงั เช่นกรณีป่าดอยสุเทพท่ีมีมานานมากแลว้ แต่
ปัจจุบนักเ็ป็นข่าวเร่ืองอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงหวงัวา่จากท่ีบริษทัฯถูกกดดนัและโดนสงัคมพิพาทรุนแรงเช่นน้ี จะเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวมต่อไป 
 
   เน่ืองจากไม่มีเร่ืองอ่ืนเสนอพิจารณา 
 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุม  และแจง้วา่บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมให้
เสร็จภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชุม  และจะเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  เพ่ือใหท่้านผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได ้ และกล่าวปิดการประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา  15.30   น. 
                                            

 
       ลงช่ือ_______________________________________   ประธานท่ีประชุม 
                                    (ดร.ไกรศร     จิตธรธรรม) 


