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  รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ณ อาคารคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

____________________________________________________________________________________________________ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม  ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการอิสระ 

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  
นางสาวภูมิฤทยั สิงหนาท จาก บริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน ์และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 
ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการอิสระท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม โดยมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม รวม 232 ราย จ านวนหุ้น
ทั้งส้ิน 1,976,681,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.85 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดม้าลงทะเบียนเพ่ิมเติมอีก  

ดงันั้น ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม จึงมีจ านวนทั้งส้ิน 275 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ินจ านวนเท่ากบั 
2,008,744,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.05 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยแยกเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
มาร่วมประชุมเป็นดงัน้ี  

 
 มผีู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 98 ราย จ านวนหุ้น 1,071,719,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.30 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 มีผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 177 ราย จ านวนหุ้น 937,025,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.75 ของจ านวนหุ้น    

ท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.07 น. 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ นางสาวกญัญกร มหานีรานนท์ เป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึง

วิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ส าหรับวิธีการนบัคะแนนเสียง จ านวน 1 หุ้น เท่ากบั 1 คะแนนเสียง 
บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผู ้
ถือหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะออกจากจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรุณาแสดงตนโดยการยกมือ หรือกรอกบตัร
ลงคะแนน และจะมีเจา้หนา้ท่ีไปเกบ็บตัรจากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ หากไม่มีผูใ้ดแสดงตนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงจะ
ถือวา่ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ   

โดยการลงมติในวาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น วาระท่ี 7 ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีไดร้วบรวมคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระแลว้เสร็จ บริษทัฯ ไดแ้สดงผลการสรุปคะแนนเสียงของมติท่ีประชุมในแต่ละวาระผา่นทางจอโปรเจคเตอร์   

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562                   

และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมใหท่ี้ประชุมพิจารณา   
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ. 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงัน้ี   
 

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

1,832,516,030 91.23 - - 176,228,637 8.77 - - 
 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562    

ประธานฯไดม้อบหมายให ้นายเปรมชยั กรรณสูต ประธานบริหาร เป็นผูแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบการสรุปภาพรวม
ท่ีส าคญัว่า ในปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากบัร้อยละ 30.15 เป็นอนัดบัหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบจากขนาดของรายได้
รวมของบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 63,007 ลา้น
บาท โดยเป็นรายไดร้วมเฉพาะบริษทัฯ เท่ากบั 47,874 ลา้นบาท ซ่ึงรายละเอียดระบุไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่ม 
หรือในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฎบนใบลงทะเบียนซ่ึงแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 และ
นายเปรมชยั ไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบจาก Presentation  ดงัน้ี 
   1. Major Completed Projects 2019 
   2. Major On-going Projects (Abroad) 
   3. Major On-going Projects (In Thailand) 
   4. New Signed (as of June 2020) 
   5. Awarded and Lowest Bid Projects to be Signed 
   6. Upcoming Projects 

Unit : Million Baht 

1. Major Completed Projects 2019 Value  Period 

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

24,214            2013 -  2019 

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

11,269 2016 - 2019 

 The Magnolias Waterfront Residences & The Iconsiam Superlux 
Residence 

3,846 2015 - 2019 



 4 

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

3,179 2016 - 2019 

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

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

2,297 2017 - 2020 

 Whizdom 101 (South Commercial Project) 1,764 2017 - 2019 

 โครงการขยายอายุการใช้งานท่อก๊าซบนบกเส้นที่ 1 (RC-670)                  
ขนาด 18 นิว้ 

1,739 2016 - 2019 

 Kerry Siam Seaport  Phase 4 Development Project 1,572 2015 - 2019 

 อาคารสิงห์ คอมเพลก็ซ์ 1,347 2016 - 2019 

 Single Rail Transfer Operator Project (SRTO) 1,344 2016 - 2019 

 Highway Route No.304 A. Kabin Buri - A.Pak Thong Chai                      
(Wildlife Corridor) 

1,151 2015 - 2019 

 เข่ือนป้องกนัตลิง่พงัแม่น า้ป่าสักระยะที่ 1 ตอนที่ 1 920 2015 - 2019 

  ทางหลวงสาย 304 กบินทร์บุรี - วงัน า้เขียว 711 2015 - 2019 

 ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 698 2017 - 2019 

 งานเสริมโครงสร้างทางรถไฟ ชุมทางคลอง 19 - ชุมทางแก่งคอย 573 2017 - 2019 
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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 

15,002 2017 - 2022 

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

7,081 2018 - 2021 

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

5,677 2017 - 2021 

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

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

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

454 2017 - 2020 

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

2,248 2017 - 2021 

 Mining Services for MBR Project, South Kalimantan, Indonesia 1,295 2017 - 2020 

 Total   Major On-going Projects (Abroad) 103,277    
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Unit : Million Baht 

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

 Mae Moh Mining Phase 9  29,579           2019  - 2028 

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

 
17,441           2017 - 2022 

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

 
14,273           2015 - 2020 

 Mae Moh Mine Phase 7  11,263            2008 - 2020 

 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 
(Phase 1) 

 
7,004  2018 - 2022 

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

 
6,077 2018 - 2020 

 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระพนัวสัสา 150 ปี ระยะที่ 2  5,758 2015 - 2020 

 Track Doubling Project : Hua Hin-Prachuab Kirikhun  5,427 2018 - 2020 

 PTTLNG Nong Faab, LNG Receiving Terminal Project  5,349 2018 - 2021 

 Bang Pakong Combined Cycle Power Plant Project,  
(Units 1-2 Replacement) 

 
5,256 2017 - 2020 

 งานโยธาโครงการก่อสร้างโรงกลัน่น า้มนัพลงังานสะอาด  
กลุ่มไทยออยล์ Package 1-7 

 
3,771 2019 - 2022 

 โครงการเอม็สเฟียร์/เอม็ไลฟ์  3,123 2019 - 2022 
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 ทางยกระดบับนทางหลวง หมายเลข 35 ถนนพระราม 2 ตอนที่ 3  2,328 2019 - 2022 

 โครงการบางกอกมอลล์และบางกอกอารีน่า ส่วนที่ 1  2,270 2019 - 2023 

 อุโมงค์ส่งน ้าและอาคารประกอบ แม่งัด-แม่กวง สัญญา 1                     
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
2,182 2015 - 2021 

 อาคารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูข้าราชการต ารวจ  1,921 2019 - 2023 

 จดัหาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดินพระราม 3                           
ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระรามเก้า 

 
1,823 2018 - 2021 

 โครงการพฒันาพื้นที่วังจันทร์วลัเลย์  1,506 2019 - 2020 

 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรและสวสัดกิาร                           
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 
1,397 2018 - 2022 

 อาคารโครงการโรงกลัน่น ้ามันพลงังานสะอาด กลุ่มไทยออยล์           
Package 1&2 

 
1,356 2019 - 2021 

 โครงการเทอมนิอล 21 พระราม 3  1,214 2019 - 2021 

 The Gold Line Mass Transit Feeder System Project, Phase I 
(Krung Thonburi - Klong San) 

 
999 2018 - 2021 

 Construction of Outgoing Cable Tunnel at Chidlom Terminal 
Station 

 
915 2017 - 2020 

 โครงสร้างคอนกรีตและงานโยธา Harmony Project จงัหวดัระยอง  672 2019 - 2022 

 Total Major On-going Projects (In Thailand)  148,219    
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Approx.Value (Million Baht) 

4. New Signed (as of June 2020)             Value 

 Thai Oil Clean Fuel Project No.1&2  3,771 

 Emsphere & Emlive Venue 3,124 

 Dusit Central Park (Sub-Structure Basement Works) 2,294 

 Bangkok Mall & Bangkok Arena Phase 1 2,270 

 Expansion Space Development Project (Zone C, Basement Work),  
the Government Complex 

2,155 
 

 Building Works for Thai Oil Clean Fuel Project (Package 1&2) 1,357 

 Marine Work (Jetty, Sea Wall and SWI & SWO Pits) for Nong Faab  
       LNG receiving Terminal Project 

592 

 Sand Filling for Jomtien Beach Rehabilitation, Phrase 1, Bang Lamung, Chonburi  548 

 Renovation of Structure, Architectural and M&E Works, Kumklao Building, 
Bhumibol Adulyadej Hospital 

413 

 Others 1,804 

 Total New Signed (as of June 2020) 18,328 

 
 

Approx.Value (Million Baht) 

5. Awarded and Lowest Bid Projects to be Signed             Value 

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

95,880 

 Potash Mining Project, Udonthani  - Civil Work 
                                                             - Mining Work 

36,000 
79,000 
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 Bauxite Mining, LAO PDR.              - Civil Work   
                                                             - Mining Work 

36,000 
11,000 

 Malolos – Clark Railway – Civil & Building  
Package CP N-02, CP N-03, the Philippines 

28,458 

 Alumina Plant, Lao PDR (JV) 15,000 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จนี สัญญา 3-1 งานโยธา ช่วงแก่งคอย-กลางดง 
และช่วงปางอโศก-บันไดม้า 

4,767 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จนี สัญญา 3-4 งานโยธา ช่วงล าตะคลอง-สีคิว้ 
และช่วงกดุจกิ-โคกกรวด 

9,204 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จนี สัญญา 4-4  งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุง เชียงรากน้อย 6,514 

 รถไฟความเร็วสูงไทย-จนี สัญญา 4-5 งานโยธา ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว  
รวมงานก่อสร้างสถานีอยุธยา 

9,264 

 ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวนัตก  สัญญา 3 6,284 

 โครงการคลองระบายน า้หลาก บางบาล – บางไทร (สัญญาที่ 2) 2,612 

 บางกอกมอลล์ ส่วนที่ 2, 3 และ 4 (โครงสร้างใต้ดนิ) 1,640 

 ทางแยกต่างระดบั จุดตดัทางหลวงหมายเลข 41 กบัทางหลวงหมายเลข 417  
(แยกสนามบิน) จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

1,238 

 สยามปทุมวนั ทาวเวอร์ 755 

 อาคารที่พกัอาศัย 32 ช้ัน โครงการฟ้ืนฟูดนิแดง (แปลง A) 764 

 ก่อสร้างอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิพื้นที่พระต าหนักจติรลดารโหฐาน 561 
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 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพระต าหนักที่ประทับ 907  
พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ 904 ท่าเรือพายพั 

447 

 อ่ืนๆ 75 

 Total  345,463 

 
Approx.Value (Million Baht) 

6. Upcoming Projects                   Value 

 Building 
 

 โครงการ Bangkok Mall  เฟส 2, 3 และ 4 (Superstructure Works) 5,000 

 Central อยุธยา 1,300 

 One-Bangkok Mixed Use (Superstructure Works) 6,000 

 CP Medical Center ที่ถนนบางนา-ตราด กม. 6 12,000 

 โครงการบ้านประชารัฐ เพ่ือสวสัดกิารข้าราชการต ารวจ 29,000 

 Roads & Bridges 
 

 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายสะพานข้ามแยกล าสาล ี 
(ส่วนทับซ้อนรถไฟฟ้าสายสีส้ม) 

1,900 

 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ- ปากซัน แขวงบอลคิ าไซ) 3,900 

 Railways 
 

 โครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ  
(สัญญาที่ 2 คลองขนานจติร-ชุมทางถนนจริะ) 

7,000 

 รถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยาย - สายสีแดงเข้ม (รังสิต-ธรรมศาสตร์) 6,600 

 โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที ่2  
o ช่วงปากน ้าโพ-เด่นชัย 

 
5,900 
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o ช่วงขอนแก่น-หนองคาย 
o ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ 

26,000 
58,000 

 ก่อสร้างรถไฟสายใหม่ : สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  
o สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว 
o สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย 
o สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ 

 
27,000 
29,000 
17,000 

 ก่อสร้างรถไฟสายใหม่ : สายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม 55,000 

 รถไฟไทย-จนี สัญญา 4-1 : บางซ่ือ-ดอนเมือง 10,000 

 Water Supply & Utility Works 
 

 งานขยายก าลงัผลติน า้โรงงานมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 5 4,700 

 E&M Works 
 

 Thai Oil Clean Fuel (Main Mechanical Work 10 Packages) 26,000 

 Marine Works 
 

 ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 : งานถมทราย 10,000 

 ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 : งานโยธา  7,000 

 ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 : งานถมหิน 5,000 

 Telecommunication Works 
 

 โครงการเกาะสมุยวงจร 4  1,800 

 เคเบิลใต้น า้ระบบ 33 เคว ีเกาะเต่า 45 กม. 1,800 

 MRT 
 

 รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (6 สัญญา) 83,000 

 รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวนัตก (บางขุนนนท์-ศูนย์วฒันธรรมฯ) 93,200 

 Chiang Mai MRT Red Line Route (PPP) 28,000 

 Airports 
 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  
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o งานซ่อม Taxiway เป็น PQC (Pavement Quality Concrete) 
o งานปรับปรุงคุณภาพดนิ บริเวณอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัที่ 2  

(SAT2 – Soil Improvement) 

1,300 
3,400 

 สนามบินอู่ตะเภา 
o ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO)  

งานอาคาร 
o งาน Runway 2 (3 Packages) 
o ศูนย์ฝึกนักบิน 

 
5,400 

 
16,000 
1,800 

                                                 Grand Total 589,000 

 
นอกจากน้ี นายเปรมชัยยงัไดก้ล่าวถึง Backlog ของบริษทัฯ ซ่ึงมีมูลค่าราว 299,016 ลา้นบาท โดยรวมจาก Backlog               

ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562, งาน New Signed และงาน Awarded and Lowest Bid Projects to be Signed ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 
พ.ศ 2563 ซ่ึงไม่รวมโครงการเหมืองแร่บ็อกไซต์ สปป.ลาว และโครงการเหมืองแร่โปแตซ จงัหวดัอุดรธานี ทั้งน้ี หากรวมทั้ง
สองโครงการดงักล่าว Backlog จะมีมูลค่าราว 476,016 ลา้นบาท 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562    
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด   
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวโุส และผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน (CFO) เป็นผูแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบเร่ืองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษทัฯ แลว้  

ซ่ึงนายชาติชาย ชุติมาไดช้ี้แจงวา่ ตามท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้ าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือ 
MD&A ปี 2562 ซ่ึงมีรายละเอียดในรายงานประจ าปี หนา้ 98 ถึง 108 นั้น โดยสรุปคือ บริษทัฯ มีรายไดร้วม 63,007 ลา้นบาท
และยงัคงเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีรายไดร้วมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัรับเหมาก่อสร้างอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นรายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ รวมเป็นเงิน 
62,221 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.6  

เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ส่วนหน่ึงเน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความคืบหนา้มากข้ึน อาทิ โครงการท่าเทียบเรือและ
สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ, โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง, โครงการ วนั แบงคอ็ก มิกซ์ยสู, โครงการรถไฟทาง
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คู่มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ C1, และโครงการจา้งเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินท่ีเหมืองแม่เมาะ สัญญาท่ี 9 เป็นตน้ และ
สามารถจ าแนกเป็นรายไดจ้ากภาครัฐร้อยละ 70.3 และเป็นรายไดจ้ากในประเทศร้อยละ 67.4 ส าหรับรายไดใ้นต่างประเทศส่วน
ใหญ่เป็นรายไดจ้ากประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 19.7 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้เป็นจ านวน 6,518 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ มี
ขาดทุนสุทธิในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ จ านวนทั้งส้ิน 37 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 112.2 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์พนักงาน (ตน้ทุนบริการในอดีต) จ านวน 311 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานท่ีก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยหากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10.5 ใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 
10.8 และมีอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 0.1 นอ้ยกวา่งวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ท่ีมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.5 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเป็นจ านวน 103,790 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 5.9 มีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 88,108 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 8 
และมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน 15,682 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 4.8 โดยภาระหน้ีสินต่อทุนตามการ
ค านวณตามเง่ือนไขของหุน้กูอ้ยูท่ี่ 2.53 เท่า ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่เกินก าหนด 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เป็นดงัน้ี    

 

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

1,593,343,033 79.32 235,544,797 11.73 179,856,837 8.95 - - 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับงวดบัญชี ปี 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการและกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส เป็นผูแ้ถลงใหท่ี้
ประชุมรับทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีไม่นอ้ย
กวา่จ านวน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2562 ผลการด าเนินงานบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 50,743,000 บาท จึงตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวนเงิน 2,540,000 บาท รวมกบัเงินส ารองท่ีมีอยูเ่ดิมจ านวน 500,153,000 บาท เป็นจ านวนเงินส ารองตามกฎหมายในปี 2562 
ทั้งส้ินเท่ากบั 502,693,000 บาท 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้แต่ละปี โดยมี

อตัราท่ีคาดวา่จะจ่ายตามผลการด าเนินงานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีแลว้ หากไม่มีเหตุการณ์จ าเป็นอ่ืนใด 
และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีสาระส าคญั   

นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หค้วามเห็นเร่ืองการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี “ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 
115 ระบุวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั้น บริษทัจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยท่ียงัมีขาดทุนสะสมอยูไ่ม่ได ้ทั้งน้ี เงินก าไรท่ีใชพิ้จารณา
จ่ายปันผล คือเงินก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร” 
  จากท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  เน่ืองจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 
ในปี 2562 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิจ านวน 50,743,000 บาท และมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน (17,704,000) บาท ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2562  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 2,540,000 บาท รวมกบัเงินส ารอง

ท่ีมีอยู่เดิมจ านวน 500,153,000 บาท เป็นจ านวนเงินส ารองตามกฎหมายในปี 2562 ทั้งส้ินเท่ากบั 502,693,000 บาท และมีมติ
อนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดบญัชี ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เป็นดงัน้ี  

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,832,516,030 91.23 - - 176,228,637 8.77 - - 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหน่ึง 
 ประธานฯ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปี
ทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุด เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้ 
 ซ่ึงในปีน้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายเปรมชยั กรรณสูต, นายไผท ชาครบณัฑิต และนาย
ธรณิศ กรรณสูต แต่มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปไดอี้กวาระหน่ึง โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
พิจารณารายละเอียดเก่ียวกับกรรมการในเร่ืองประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน และอ่ืนๆ ไดจ้ากเอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระตามท่ีปรากฏในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่าการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธ์ิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม เพ่ือเขา้รับพิจารณาแต่งตั้งกรรมการล่วงหน้า ภายในวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงบริษทัฯไดแ้จง้ข่าวต่อตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมแจง้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นั้น ปรากฏวา่ไม่มี
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหพิ้จารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง นายเปรมชยั กรรณสูต, นายไผท ชาครบณัฑิต และนายธรณิศ กรรณสูต
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปไดอี้กวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เป็นดงัน้ี  
 
 นายเปรมชัย กรรณสูต 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,517,074,273 75.52 315,441,757 15.70 176,228,637 8.77 - - 

 
 นายไผท ชาครบัณฑิต 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,517,074,273 75.52 315,441,757 15.70 176,228,637 8.77 - - 

 
  นายธรณิศ กรรณสูต 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,517,074,273 75.52 315,441,757 15.70 176,228,637 8.77 - - 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
 ประธานฯ ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมรับทราบว่า ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดมี้มติ
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี (ปี 2560 - ปี 2563) ซ่ึงในปี 2563 เป็นปีท่ีกรรมการตรวจสอบครบก าหนดออกตามวาระโดยมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิลเล่ียม ลี เซนทก์ราฟ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน กรรมการตรวจสอบ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ได้มีมติอนุมติัแต่งตั้ ง ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ , นายวิลเล่ียม                      
ลี เซนทก์ราฟ และนายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการตรวจสอบ เพ่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,592,445,682 79.28 240,070,348 11.95 176,228,637 8.77 - - 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตั ิก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง ส าหรับปี พ.ศ. 2563 
 ประธานฯ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมรับทราบว่า ในเร่ืองก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ของปี  2563 จ านวน 9 ท่าน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม ของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 15,000 บาท รองประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท ทั้งน้ีค่าตอบแทนกรรมการ
แต่ละท่านของคณะกรรมการทั้ ง 3 ชุด ยงัคงเป็นอตัราเดิมเท่ากับปีท่ีแลว้ ซ่ึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็น
ค่าตอบแทนประจ าปี ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าตอบแทนประจ าปี มี
ค่าตอบแทนพิเศษข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น
ค่าตอบแทนท่ีเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ไดมี้มติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ของปี 2563 จ านวน 9 ท่าน เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และ
ค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ได้รับค่าตอบแทนคร้ังละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับ
ค่าตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท และมีมติอนุมติัให้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 3 ชุด ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมเป็นดงัน้ี  
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,832,516,030 91.23 - - 176,228,637 8.77 - - 

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างนิจพร จรณะจิตต์ เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีแห่ง บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

นายสมคิด เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2785 และ/หรือ 
นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6549   และ/หรือ  
นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6624 และ/หรือ  
นายนรินทร์ จูระมงคล              ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8593    
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและลง

ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และก าหนดค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงิน 9,882,500 บาท 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ ง นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 และ/หรือ 

นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 และ/หรือ นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6624 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 ผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 9,882,500 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1,832,516,030 91.23 - - 176,228,637 8.77 - - 

 
หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมครบทั้ง 8 วาระแลว้นั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
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นายกิตติ สนิทวงศ ์ณ อยุธยา ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองของผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อการด าเนินงาน ทั้งในเร่ืองความล่าชา้ของการก่อสร้าง การขอเคลมค่าความเสียหาย 
หรือผลกระทบท่ีอาจมีต่อโครงการก่อสร้างในอนาคต 

นายเปรมชยัไดช้ี้แจงวา่ ในช่วงการแพร่ระบาดนั้น บริษทัฯ ยงัคงด าเนินงานก่อสร้างไดต้ามปกติ เน่ืองจากไม่มีค าสัง่ให้
หยดุการท างานจากภาครัฐบาล อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ กไ็ดป้ฏิบติัตามมาตรการการป้องกนัอยา่งเคร่งครัด ส าหรับการด าเนินงาน
ในประเทศ ผลกระทบหลกัท่ีไดรั้บจะเก่ียวขอ้งกบัจ านวนของแรงงานก่อสร้าง กล่าวคือมีแรงงานต่างดา้วท่ีเดินทางกลบัประเทศ 
และไม่สามารถเดินทางกลบัเขา้มาในประเทศไทยได ้ทั้งน้ี ในภาพรวม บริษทัฯ ยงัคงสามารถจดัการในเร่ืองน้ี และด าเนินธุรกิจ
ไดต้ามปกติ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากไม่มีแรงงานต่างดา้วเขา้มา บริษทัฯ คาดว่าจะส่งผลต่อการขาดแคลนของแรงงาน ซ่ึง
อาจจ าเป็นตอ้งหาแรงงานในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

ส่วนการด าเนินงานในต่างประเทศนั้น ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เพราะในหลายประเทศท่ีบริษทัฯ ได้
ด าเนินงาน อาทิ อินเดีย บงักลาเทศ รัฐบาลมีค าสั่งให้หยุดการด าเนินงานทั้งหมดราว 2-3 เดือน ซ่ึงทางบริษทัฯ คาดว่ารัฐบาล
ของประเทศเหล่านั้นจะมีมาตรการผ่อนปรนและช่วยเหลือในอนาคตอนัใกล ้เพ่ือใหโ้ครงการก่อสร้างสามารถด าเนินงานต่อไป
ได ้

นายกิตติ สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบั ในเร่ืองของผลกระทบท่ีอาจมีต่อโครงการทวาย หากมีการปัดฝุ่ นโครงการขุดคอ
คอดกระ และไดส้อบถามถึงแหล่งเงินกูท่ี้บริษทัฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่ามีการกระจายความเส่ียงในการขอใช้สินเช่ือหรือไม่ 
อยา่งไร 

นายชาติชายช้ีแจงวา่ โครงการขุดคอคอดกระยงัเป็นโครงการในอนาคต ซ่ึงบริษทัฯ จะจบัตาดูความเป็นไปได ้อย่างไร
กต็าม บริษทัฯ จะยงัคงเดินหนา้กบัการพฒันาโครงการทวายต่อไป ในส่วนของแหล่งเงินกูน้ั้น บริษทัฯ มีการกระจายความเส่ียง
ในเร่ืองน้ีอยู่แลว้ กล่าวคือมีกระจายใช้สินเช่ือกบัธนาคารขนาดใหญ่ หลกัๆ 4 ธนาคาร และในปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีปัญหา
เก่ียวกบัการถูกจ ากดัวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือ เพราะโครงการก่อสร้างในมือของบริษทัฯ นั้น ส่วนใหญ่เป็นงานของ
ภาครัฐบาล ทางธนาคารจึงมีความมัน่ใจในเร่ืองการใหสิ้นเช่ือ 
 

นายวิวฒัน์ คูสกุล ผูรั้บมอบฉันทะ ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการแสดงค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ในวาระท่ี 8 ผ่าน 
presentation ว่าควรแสดงตัวเลขเปรียบเทียบจ านวนการเปล่ียนแปลงของค่าตอบแทนในแต่ละปีเพ่ือจะได้เห็นตัวเลขอย่าง
ชดัเจน และไดส้อบถามถึงจ านวนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 รวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ 

นางนิจพรไดช้ี้แจงวา่ จ านวนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ มีจ านวนรวมประมาณ 12 ลา้นบาท 
 
นายไพรสัณต ์จนัทร์สุริยวงศ ์ไดส้อบถามถึงความคืบหนา้ของโครงการทางด่วนยกระดบัธากา (First Dhaka Elevated 

Expressway) นายเปรมชยัช้ีแจงวา่ ปัจจุบนัโครงการน้ีมีความคืบหนา้แลว้ประมาณ 8-9% โดยบริษทัฯ และผูร่้วมทุนมีแผนการ
ด าเนินงานเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนแรกจะด าเนินการให้แลว้เสร็จ พร้อมเปิดใชง้านในเดือนตุลาคม 2564 โดยท่ียงัไม่นบัสัญญา
สมัปทาน ส่วนท่ีสองและส่วนท่ีสามคาดวา่จะสามารถเปิดใชง้านไดใ้นช่วงปลายปี 2565 และกลางปี 2566 ตามล าดบั 

ทั้งน้ี นายไพรสัณต์ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความคืบหนา้ของโครงการเหมืองแร่บ็อกไซต์ สปป.ลาว, โครงการ
เหมืองแร่โปแตซ จงัหวดัอุดรธานี, โครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานระยะแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และโครงการก่อสร้าง บริหารจดัการและส่งมอบท่าเรือและรถไฟโมติเซ่ถึงมาคูซี สาธารณรัฐ
โมซมับิก 

โดยนายเปรมชยัไดช้ี้แจงดงัน้ี 
1. โครงการเหมืองแร่บ็อกไซต์  

บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาสมัปทานแลว้ รวมถึงไดท้ า Feasibility Study และใส่ Equity ในบางส่วนแลว้ 
2. โครงการเหมืองแร่โปแตซ 

ปัจจุบนัการด าเนินการตามขั้นตอนการขอประทานบตัรในส่วนของบริษทัไดท้ าครบถว้นแลว้ เหลือแต่รอการ
พิจารณาอนุมติัออกประทานบตัรจากกระทรวงอุตสาหกรรม คาดวา่จะไดรั้บประทานบตัรภายในปี 2563 

3. โครงการทวาย 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอการประมูลการสร้างถนนเช่ือมประเทศไทยและทวาย ซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกัของโครงการน้ี 
โดยรัฐบาลไทยจะเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนเงินทุนในก่อสร้าง โดยคาดว่าจะมีการเปิดประมูลภายในปีน้ี และจะ
สร้างแลว้เสร็จภายใน 2 ปีใหห้ลงั ปัจจุบนับริษทัฯ กไ็ดพ้ฒันาพ้ืนท่ีในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานไปบางส่วนแลว้ 
เหลือแต่ในส่วนของการตลาดซ่ึงยงัคงตอ้งรอเร่ืองการก่อสร้างถนนก่อน อย่างไรกต็าม บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่า
โครงการจะมีการเดินหนา้ต่อไป  

4. โครงการก่อสร้าง บริหารจดัการและส่งมอบท่าเรือและรถไฟโมตเิซ่ถึงมาคูซี สาธารณรัฐโมซัมบิก 
ปัจจุบนัโครงการน้ียงัคงด าเนินการอยู่ โดยบริษทัฯ ไดรั้บสัมปทาน ออกแบบ รวมถึงศึกษา EIA (การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม) แลว้ เพียงแต่พบอุปสรรคคือยงัไม่มีผูล้งทุนรายใดด าเนินการเร่ืองเหมืองแร่อย่างจริงจงั ซ่ึงถา้
ไม่มีการด าเนินการในส่วนของเหมืองแร่ บริษทัฯ ประเมินว่าอาจไม่คุม้ทุนในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 
ได้มีการปรับเปล่ียนแผนการด าเนินงาน โดยทางรัฐบาลของสาธารณรัฐโมซัมบิกขอให้บริษทัฯ ด าเนินการ
ก่อสร้างในบางส่วนก่อน เช่น ท่าเรือ เพ่ือรองรับการขนส่งสินคา้ท่ีมีผูด้  าเนินการแลว้ อาทิ สินคา้เกษตร  และใน
ส่วนของเงินลงทุนนั้น บริษทัฯ กมี็ธนาคารผูท่ี้จะสนบัสนุนดา้นการเงินในการก่อสร้างแลว้ 

   
นายนิวฒัน ์กิระนนัทวฒัน ์สอบถามถึงแนวโนม้ของผลการด าเนินงานในปีน้ีวา่จะเป็นอยา่งไร 
นายเปรมชยัแจง้ว่า ในปีน้ี บริษทัฯ สามารถประมูลงานไดเ้ป็นจ านวนมาก  ซ่ึงลว้นแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ โดย

เป็นงานท่ีบริษทัฯ มีความช านาญและมีความเช่ียวชาญในการก่อสร้าง ส่งผลให้มีโอกาสท่ีจะสามารถท าก าไรได ้ในระยะยาว 
บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าโครงการท่ีเป็น PPP (การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ Public Private Partnership) รวมถึงเม่ือ
โครงการท่ีลงทุนไปแลว้ เช่น โครงการเหมืองแร่บ็อกไซต์ โครงการเหมืองโปแตซ หรือโครงการทางด่วนยกระดบัธากา 
สามารถเร่ิมด าเนินการไดก้็จะสามารถสร้างรายได ้และก าไรใหบ้ริษทัฯ อย่างสม ่าเสมอทุกปี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความตระหนกัเป็น
อย่างยิ่งในเร่ืองของการท าก าไร โดยส่วนหน่ึงท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถท าก าไรตามท่ีคาดหมายไวไ้ดน้ั้น เป็นเหตุมาจากความ
ผิดพลาดของการบริหารจดัการโครงการท่ีมีอยูใ่นมือ ซ่ึงส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ออกมาไม่ดีมากนกั อย่างไรกต็าม 
บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนนโยบายการด าเนินงานคือ เล่ียงรับงานท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะก่อให้เกิดขอ้ผิดพลาด โดยเนน้รับงานท่ีมีความ
เส่ียงในระดบัท่ียอมรับได ้และสามารถสร้างผลก าไรไดอ้ย่างแน่นอน ซ่ึงบริษทัฯ จะพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะพลิกธุรกิจให้
กลบัมามีผลก าไรโดยเร็วท่ีสุด 
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นางอุสาห์ จนัทร์งาม สอบถามเก่ียวกบัโครงการเหมืองแร่โปแตชว่า บริษทัฯ รับผิดชอบในการก่อสร้างเพียงอยา่งเดียว
หรือด าเนินธุรกิจเหมืองแร่ดว้ย 

ประธานฯ ช้ีแจงว่าบริษทัฯ รับผิดชอบในงานก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ส่วนผูด้  าเนินธุรกิจเหมืองแร่ท่ีไดรั้บใบอนุญาต
และรับสมัปทานคือ บริษทั เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั หรือ APPC ซ่ึงเป็นบริษทัลูก 
 

จากนั้น นางสาวกญัญกร ไดอ่้านค าถามท่ีไดร้วบรวมจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม ดงัน้ี  
ผลการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ปี 2563 ทั้ งในเร่ืองของการเข้าประมูลงาน                      
และความเป็นไปได้ที่จะชนะการประมูล 
นายเปรมชยัช้ีแจงว่า ในภาพรวม โครงการท่ีบริษทัฯ มีในมือนั้นส่วนใหญ่เป็นงานจากภาครัฐบาล โดยบริษทัฯ มี
โอกาสท่ีจะไดรั้บงานประมาณ 30% อา้งอิงตามสถิติ ในส่วนของการคาดการณ์รายไดน้ั้น นายชาติชายไดช้ี้แจงว่า 
ปัจจุบนับริษทัฯ อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการจดัท างบแสดงฐานะการเงินไตรมาส 1 และ 2  ดงันั้น รายไดห้รือก าไรจึงยงั
ไม่สามาถเปิดเผยในรายละเอียดได ้
สภาพคล่องของบริษทัฯ  
นายชาติชายช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไม่พบปัญหาในดา้นการขอสินเช่ือจากธนาคาร เน่ืองจากโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯ มี
อยู่ในมือนั้นสามารถใชเ้ป็นแหล่งในการช าระเงินคืนได ้กล่าวคือโครงการส่วนใหญ่ลว้นเป็นโครงการจากภาครัฐบาล
ท่ีมีมูลค่าโครงการสูง และบริษทัฯ อยู่ระหว่างด าเนินการออกหุน้กู ้มูลค่าราว 3,500 ลา้นบาทในช่วงเดือนกนัยายน เพ่ือ
ช าระคืนฉบบัเก่า ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัไม่พบปัญหาในเร่ืองดงักล่าว 
บริษทัฯ ม ีBacklog จ านวนเท่าไหร่ และคาดว่าจะมรีายได้เข้ามาในช่วงไหน 
นายเปรมชยัไดช้ี้แจงว่า ปัจจุบนับริษทัฯ มียอดท่ีรอรับรู้รายได ้(Backlog) ราว 300,000 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอท่ีจะสร้าง
รายไดแ้ละด าเนินงานประมาณ 4 ปี และบริษทัฯ จะมีรายไดเ้ขา้มาหลงัจากมีการลงนามสัญญาประมาณ 3 เดือน ทั้งน้ี 
งานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ คืองานโยธา (Civil Work) อาทิ งานก่อสร้างทางด่วน งานทางรถไฟยกระดบั ซ่ึงถือเป็นงาน
ท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ และเป็นงานท่ีมีความเส่ียงต ่า บริษทัฯ จึงคาดการณ์วา่จะสามารถท าก าไรได ้ 
บริษัทฯ มแีผนการที่จะเข้าร่วมแถลงผลประกอบการในงาน Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือไม่ 
นายชาติชายช้ีแจงว่า ปัจจุบนัยงัไม่มีแผนการท่ีจะเขา้ร่วมการแถลงผลประกอบการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างเร่งด าเนินการ
จดัท างบแสดงฐานะการเงินไตรมาส 1 และ 2 
บริษทัฯ คาดการณ์รายได้หรือก าไรไว้เท่าไหร่ หลงัด าเนินโครงการทวายแล้วเสร็จ 
นายเปรมชยัแจง้ว่า ปัจจุบนัยงัไม่สามารถระบุหรือยืนยนัถึงตวัเลขได ้ทั้งน้ี หากสามารถชกัชวนใหเ้อกชน หรือบริษทั
ต่างชาติมาร่วมลงทุนได ้บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่จะสามารถท าก าไรไดอ้ยา่งแน่นอน  
ศักยภาพในการท างานของบริษทัฯ เน่ืองด้วยมโีครงการก่อสร้างในมือเป็นจ านวนมาก 
นายเปรมชยัช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีความพร้อมและมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินงานในโครงการก่อสร้างท่ีไดก้ล่าวมา   
ทั้งในดา้นของเคร่ืองมือการก่อสร้าง และบุคลากร 
บริษทัฯ มคีดพีพิาทกบัหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ 
นางสาวกญัญกรแจง้วา่ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มีคดีพิพาทกบัหน่วยงานภาครัฐ 
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นายวิวฒัน์ คูสกุล ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามเพ่ิมเติมในเร่ืองของเหตุผลท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถท าก าไรได ้ในขณะท่ีมี
งานในมือเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ มีการวางแผนการบริหารงานอย่างไร เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน และมีจ านวน
เงินในการเสียภาษีในอตัราท่ีสูง รวมถึงไดส้อบถามในประเด็นเร่ืองการออกหุ้นกูต้ามท่ีนายชาติชายกล่าวถึงว่า การออกหุ้นกู้
ดงักล่าว จ าเป็นตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงในเร่ืองของการท าก าไรและการวางแผนบริหารงานว่า ทั้งคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ
ท างานกนัอย่างเตม็ท่ีเพ่ือจะแกไ้ขในขอ้บกพร่องดงักล่าว และขอน าประเดน็น้ีมาไวใ้ชป้รับปรุงในการบริหารจดัการต่อไป และ
นายชาติชายไดช้ี้แจงเร่ืองการออกหุน้กูว้่าการออกหุน้กูจ้  านวนดงักล่าวยงัอยู่ในวงเงินท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัไปแลว้ 
ดงันั้น จึงไม่จ าเป็นตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหม่แต่อยา่งใด 
 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล สอบถามว่าบริษทัฯ มีนโยบายอย่างไรท่ีจะพลิกธุรกิจกลบัมาให้มีก าไร เน่ืองดว้ยผล
ประกอบการของบริษทัฯ ค่อนขา้งสวนทางกบัจ านวนงานท่ีบริษทัฯ มีในมือ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ปัจจุบนับริษทัฯ มีปัญหาหลกัคือภาระทางการเงิน โดยเฉพาะภาระดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นผลกระทบมา
จากการท่ีบริษทัฯ น าเงินกูไ้ปลงทุนในโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ หลายแห่ง อาทิ โครงการท่ีสาธารณรัฐโมซมับิก หรือโครงการ
ทวาย จึงส่งผลใหก้ารด าเนินงานในภาพรวมแทบไม่สร้างก าไร อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดจ้ดัหาแนวทางในการจดัการและแกไ้ข 
ดงัน้ี 

1. แก้ปัญหาในโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ  
ในภาพรวม โครงการใหญ่ๆ หลายแห่งเร่ิมส่งสัญญาณท่ีดีข้ึนหลงัจากท่ีติดขดัมาหลายปี เช่น โครงการทวาย ใน
ปัจจุบนัโครงการน้ีถือว่ามีทิศทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลจะเปิดประมูลการก่อสร้างถนนเช่ือมประเทศไทยและ
ทวายในปีน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความมัน่ใจใหก้บับริษทัฯ ว่าโครงการน้ียงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ และมี
โอกาสท่ีจะพลิกฟ้ืนรวมถึงเดินหนา้ต่อไปได ้ เวน้แต่บางโครงการท่ีอาจตอ้งใชเ้วลา เช่น โครงการท่ีสาธารณรัฐ
โมซมับิก ท่ีปัจจุบนัเกิดวิกฤตการณ์โลก ผูล้งทุนท าเหมืองแร่ส่วนใหญ่จึงชะลอการลงทุน  

2. ลดความเส่ียงในการรับงานที่จะไม่สามารถท าก าไรให้บริษทัฯ ได้ 
 
ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยงัคงพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือจะบริหารจดัการธุรกิจใหมี้ผลก าไรอยา่งต่อเน่ือง 

 
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูท่ี้บริษทัฯ จะออกขายในช่วงเดือน

กนัยายนน้ี เน่ืองจากถา้อตัราดอกเบ้ียไม่สูงกอ็าจไม่ไดรั้บความสนใจจากผูถื้อหุน้กู ้
นายชาติชายช้ีแจงวา่ ปัจจุบนัยงัไม่สามารถระบุอตัราดอกเบ้ียได ้เน่ืองจากอยู่ระหวา่งการท า Market Sounding ในเร่ือง

ของอตัราดอกเบ้ีย โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหธ้นาคารกรุงเทพ และบริษทัหลกัทรัพยอี์ก 3-4 แห่งเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(Underwriter) 

 
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ไดส้อบถามเพ่ิมเติมในประเด็นของการเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(D/E ratio) วา่ ในปี 2562 D/E ratio มีจ านวนเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณท่ี 7 เท่า โดยถา้การเพ่ิมข้ึนน้ีมาจากโครงการท่ีบริษทัฯ ประสบ
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ปัญหา ปัจจุบนับริษทัฯ เหลือโครงการท่ีเป็นปัญหาก่ีโครงการ และมีแผนท่ีจะมีการปรับลดอตัราน้ีหรือไม่ รวมถึงไดส้อบถาม
เพ่ิมเติมถึงสาเหตุท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร (SG&A) เพ่ิมข้ึน ทั้งท่ีตวัเลขน้ีควรจะลดลงเม่ือเราไดง้านเพ่ิมมากข้ึน 

นายชาติชายช้ีแจงว่า การค านวณในแง่ของการเงิน จะเป็นหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนทุน ไม่ใช่หน้ีสินทั้งหมดต่อ
ส่วนทุน ซ่ึงปัจจุบนัในปี 2562 จะอยู่ท่ี 2.53 เท่า ทั้งน้ี ในกรณีของบริษทัก่อสร้าง ในแง่ของหน้ีสิน บริษทัฯ มีหน้ีสินซ่ึงไม่มี
ภาระดอกเบ้ียหลายตวั อาทิ เงินรับล่วงหนา้ ซ่ึงถา้บริษทัฯ ไดรั้บโครงการมากเท่าไหร่ อตัราน้ีก็จะเพ่ิมมากข้ึนเท่านั้นเน่ืองจาก
บริษทัฯ จะได ้cash flow จากเงินรับล่วงหนา้ของผูว้่าจา้ง ซ่ึงถา้ปีถดัไปบริษทัฯ ไดรั้บงานจ านวนอีกมาก อตัราหน้ีสินท่ีเกิดจาก
เงินล่วงหน้าก็เพ่ิมมากข้ึนเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ระหว่างบริษทัฯ ธนาคาร และผูถื้อหุ้นกูน้ั้น บริษทัฯ จะใช้หน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียในการค านวณ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราไม่เกินกว่า 3 เท่า และในเร่ือง
ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารนั้ น นายชาติชายได้ช้ีแจงว่า กรณี ท่ีบริษัทฯ มีโครงการท่ีต้องร่วมทุนกับ
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือหุ้นส่วนรายอ่ืนๆ และตอ้งจดัตั้งบริษทัเพ่ิมข้ึนนั้น บริษทัฯ จะตอ้งมีตน้ทุนในการบริหารเพ่ิมมากข้ึน 
ดงันั้น ถา้บริษทัฯ มีกิจการร่วมคา้เพ่ิมมากข้ึนตน้ทุนในการบริหารก็จะมีมากข้ึนเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี
ไม่ไดเ้พ่ิมสูงข้ึนตลอดแต่อยา่งใด 

 
นายสุริยา สรรพอาษา สอบถามถึงโครงการเหมืองแร่โปแตชว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดในการ

ด าเนินการ โครงการน้ีจะสามารถเร่ิมด าเนินการไดภ้ายในก่ีปี รวมถึงบริษทัฯ มีการวางแผนหรือเตรียมการเผื่อหรือไม่ในกรณีท่ี
โครงการน้ีอาจไม่ประสบความส าเร็จ  

นายเปรมชยัช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีความมัน่ใจในศกัยภาพว่าจะสามารถด าเนินงานในโครงการน้ีได ้เน่ืองดว้ยโครงการ
ลกัษณะน้ีไม่ใช่โครงการใหม่ เป็นโครงการท่ีมีการด าเนินการมาแลว้หลายท่ีทัว่โลก และโดยส่วนตวันายเปรมชยัเองก็ส าเร็จ
การศึกษาและมีความเช่ียวชาญดา้น Mining Engineering อีกดว้ย ทั้งน้ี แร่โปแตชยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด โดยเหมืองแร่
โปแตชท่ีจงัหวดัอุดรธานีนั้น ถือว่าเป็นแหล่งแร่โปแตชมีตน้ทุนท่ีถูกและมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ดงันั้น บริษทัฯ จึง
เช่ือมัน่ว่าโครงการน้ีจะสามารถด าเนินการได ้เพียงแต่ตอ้งพยายามผลกัดนัใหป้ระสบความส าเร็จเท่านั้น ในส่วนของเงินลงทุน 
บริษทัฯ ได้ลงทุนกบัโครงการน้ีไปแลว้ราว 5-6 พันลา้น ซ่ึงในปัจจุบัน บริษทัฯ ไดด้ าเนินการในฝ่ังของบริษัทฯ ทั้ งหมด
เรียบร้อยแลว้ ทั้งท าการศึกษา และขอประทานบตัร เหลือเพียงแต่รอการออกประทานบตัรจากภาครัฐบาลเท่านั้น ทั้งน้ี โครงการ
น้ียงัไม่ไดเ้ร่ิมนบัปีสญัญาสมัปทาน โดยจะเร่ิมนบัเม่ือไดรั้บประทานบตัรและยงัสามารถต่อสญัญาสปัทานเพ่ิมเติมในอนาคตได ้
 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ไดเ้สนอความคิดเห็นต่อการจดัการความเส่ียงว่า ปัจจุบนัมีปัจจยัความเส่ียงมากมายท่ีท า
ใหห้ลายธุรกิจไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้บริษทัฯ ควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีมากข้ึน เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีการจดัประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพียงปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อจ านวนโครงการท่ีมีอยูใ่นมือ โดยหากบริษทัฯ สามารถ
เสริมความแขง็แรงใหร้ะบบการจดัการและบริหารความเส่ียงไดม้ากยิ่งข้ึน กจ็ะเป็นผลดีต่อทั้งองคก์รและผูถื้อหุน้ 

ประธานช้ีแจงว่า เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีโครงการในมือค่อนขา้งเยอะ ดงันั้น โครงการแต่ละโครงการจะไดรั้บนโยบาย
จากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดตั้งแต่แรก ในขณะเดียวกนั ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงก็ไดน้ าประเด็นความเส่ียงท่ีเป็นปัญหาใหญ่หรือมีแนวโนม้จะเป็นปัญหาเขา้มาพิจารณาอย่างเป็นทางการ โดย
ใหค้ าแนะน า และหาทางออกร่วมกนั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ จะรับค าแนะน าน้ีมาเพ่ือปรับใชต่้อไป 
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นายนิวฒัน์ กิระนนัทวฒัน์ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมถึงเร่ืองของการรับค่างานว่าบริษทัฯ รับค่าเป็นเงินสกุลใด ทั้งน้ี อตัรา
แลกเปล่ียน การแข็งค่าของเงิน รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน และภาษี เป็นหน่ึงในปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้ผลประกอบการของ                  
บริษทัฯ ไม่ดีหรือไม่ ตลอดจนบริษทัฯ มีแนวทางในการป้องกนัปัญหาเหล่าน้ีอยา่งไร 

นายชาติชายช้ีแจงว่า การรับเงินค่างานจะอิงกบัสกุลเงินท่ีบริษทัฯ ตอ้งการใช ้อาทิ บริษทัฯ จะรับเงินค่างานส่วนหน่ึง
เป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น หรือดอลลาร์สหรัฐ และอีกส่วนเป็นสกุลเงินทอ้งถ่ินนั้นๆ ตามแต่ละโครงการ อาทิ ตากาบงักลาเทศ                
เปโซฟิลิปปินส์ โดยการบริหารความเส่ียงคือบริษทัฯ จะใชเ้งินสกุลทอ้งถ่ินกบัประเทศนั้นๆ และจะใชส้กุลเงินเยนญ่ีปุ่นหรือ
ดอลลาร์สหรัฐในการจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีจะตอ้งใช้ซ้ือจากต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ จะใช้วิธีน้ีในการ
ป้องกนัความเส่ียงเป็นหลกั โดยไม่ไดเ้กร็งก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะแขง็ข้ึนหรืออ่อนลง  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม  
   เน่ืองจากไม่มีเร่ืองอ่ืนเสนอพิจารณา 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและแจง้ว่า บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมให้
เสร็จภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุม และจะเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือให้ท่านผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได ้และกล่าวปิดการประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา  16.34   น. 
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