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  รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษทั อติาเลยีนไทย  ดเีวล๊อปเมนต์  จ ากัด  (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 าหน้าท่ี เป็นประธานในท่ีประชุม  มีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม รวม 422 ราย จ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 
1,768,288,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.49 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  จึงครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
และในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุน้ และ ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดม้าลงทะเบียนเพ่ิมเติมอีก  

ดงันั้น ผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีเขา้ร่วมประชุม จึงมีจ านวนทั้งส้ิน 434 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ินจ านวน เท่ากบั 
1,768,845,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยแยกเป็นผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ 
มาร่วมประชุมเป็นดงัน้ี  

 
 มผีู้ 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 และมอบหมายให้ นางกญัญกร มหานีรานนท์ เป็นผูแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึง

วิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ส าหรับวิธีการนบัคะแนนเสียง จ านวน 1 หุ้น เท่ากบั 1 คะแนนเสียง   
บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผู ้
ถือหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะออกจากจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   และ 
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 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
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีไดร้วบรวมคะแนน
เสียงในแต่ละวาระแลว้เสร็จ 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   
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามแลว้ ประธานฯ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
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 

ประธานฯไดม้อบหมายให ้นายเปรมชยั กรรณสูต ประธานบริหาร เป็นผูแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบการสรุปภาพรวม
ท่ีส าคญัว่า  ในปี 2561 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากบัร้อยละ 31.04 เป็นอนัดบัหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบจากขนาดของรายได้
รวมของบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัฯมีรายไดร้วมเท่ากบั 61,730 ลา้น
บาท (หกหม่ืนหน่ึงพนัเจด็ร้อยสามสิบลา้นบาท) โดยเป็นรายไดร้วมเฉพาะบริษทัฯ เท่ากบั 43,312 ลา้นบาท (ส่ีหม่ืนสามพนัสาม
ร้อยสิบสองลา้นบาท) โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากรายงานประจ 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 ดอนเมือง 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 านักงานตรวจคนเข้าเมือง  1,397 2018 - 2022 
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 MRL Golden Line, Phase I (Krung Thonburi – Klong San)  999 2018 - 2021 

 เข่ือนป้องกนัตลิง่พงัแม่น 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 พื้นที่พระต 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 ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัร 
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะที่1 ( 7 สัญญา) 

50,600 

 Mass Transit System Project  64,148 

- โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - ม.ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

6,571 

- โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา  
และตลิง่ชัน-ศิริราช 

17,671 

- โครงการระบบรถไฟชานเมือง 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 

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

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

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

43,000 

- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอ า 77,831 

- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย 30,500 

- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง 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 

 อ่ืนๆ  

- โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออก  (PPP ) 150,000 

- เมืองการบินอู่ตะเภา ( งบประมาณ ) 19,768 

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

16,000 

- โครงการพฒันาท่าอากาศยานดอนเมือง 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 ไดช้ี้แจงวา่ ในเร่ืองของก าไรกข้ึ็นอยู่กบัปัจจยัภาวะในการแข่งขนัของตลาด แมว้า่เจา้ของงานจะ

ตั้งราคากลางค่อนขา้งต ่า บริษทัฯกต็อ้งเขา้ร่วมประมูลเพ่ือท่ีจะไดง้าน  
ในส่วนของการลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตชยงัมีความเป็นไปได ้เน่ืองจากท าแลว้ยงัมีก าไร เพราะเเหล่งเเร่

โปแตชท่ีจงัหวดัอุดรธานีมีคุณภาพท่ีดีมากและมีปริมาณท่ีสูงมาก 
 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าโครงการน้ีจะเกิดข้ึนไดเ้พราะเป็นโครงการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีใกลเ้คียง

และประเทศชาติเป็นอย่างมาก และโครงการดงักล่าวจะไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลและด าเนินการไดต้ามแผน ดงันั้นผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯจึงเช่ือวา่เงินลงทุนดงักล่าวจะไม่มีการดอ้ยค่า 
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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  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
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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 ์พูลสวสัด์ิ    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 



 19 

 

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 ์พูลสวสัด์ิ 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 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงได้ซักถามในท่ีประชุมเร่ืองของใบส าคัญแสดงสิทธิ ITD-W1 ว่าบริษัทฯมีแนวทางอย่างไรกับ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีก าลงัจะหมดอายลุงในเดือนพฤษภาคมน้ี 
นายชาติชาย ชุติมา ไดช้ี้แจงว่า ณ ปัจจุบนั ทางบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การพิจารณาส าหรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิชุด

ใหม่ ซ่ึงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะหมดอายใุนเดือนพฤษภาคมนั้น กจ็ะถูกยกเลิกไปตามขอ้ก 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
ความถูกตอ้งได ้ และกล่าวปิดการประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา  16.34   น. 
                                            

 

 
       ลงช่ือ_______________________________________   ประธานท่ีประชุม 
                                    (ดร.ไกรศร     จิตธรธรรม) 
 
 
 
____________________________________ 
          (นายวรวฒิุ  หิรัญยไพศาลสกลุ ) 
                    เลขานุการบริษทั 
 


