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บริษัท ทมี คอนซัลติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารทีม 
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
_________________________________________________________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ    
ทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน      
72 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจ านวน 64 ราย รวมจ านวนทัง้สิน้ 136 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 487,315,400 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.66 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน  680,000,000 หุ้น ครบเป็น       
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท และการประชมุได้จดัให้มีขึน้โดยชอบแล้ว  

 

ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมในระหว่างการประชุม จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ข้างต้นจงึมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะวาระ สง่ผลให้ท้ายท่ีสดุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุรวมจ านวนทัง้สิน้ 157 
ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 85 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 72 ราย รวม
จ านวนทัง้สิน้ 157 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 511,202,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.18 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (จ านวน 8 ท่าน จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89) 
 

1. ดร. ประเสริฐ ภทัรมยั ประธานกรรมการ 
2. นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. พลเอก วิเชียร ศิริสนุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
  ผลตอบแทน 
4. นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายพีรวธัน์ เปรมช่ืน กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / 

กรรมการบริหาร 
6. ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร 
7. นายชวลิต จนัทรรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
8. นายอิศรินทร์ ภทัรมยั กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการบริหารความเสี่ยง /                 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส-บญัชีและการเงิน 
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กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายวีระ สธีุโสภณ กรรมการ (ลาการประชมุเน่ืองจากติดภารกิจตา่งประเทศ) 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายชาญชยั ก่อเกิดวิบลูย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส – ธุรกิจภาครัฐ 
2. ดร.สิรินิมิตร บญุยืน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส – ธุรกิจตา่งประเทศ 
3. ดร.อภิชาติ สระมลู รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส – ธุรกิจภาคเอกชน 
 

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. ดร.วีระพล ทองอไุทย กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
2. นายนคร แสนยาสิริ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จ ากดั 
3. ดร.ธีระวฒิุ เจือณรงค์ฤทธ์ิ กรรมการผู้จดัการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั 
4. นายศลัยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอสควิ อาร์คีเตค็ แอนด์ แปลนเนอร์ จ ากดั 
 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5813 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

ที่ปรึกษาทางการเงนิที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายปริญญา วงศ์เพชรขาว   ผู้อ านวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 
 ประธานฯ  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  การประชุมในวนันีม้ีนางสาวสภุาภรณ์  โรจนอมรชัย เลขานุการ
บริษัท ท าหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุ และจดบนัทกึรายงานการประชมุ 
 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อ านวยฝ่ายกฎหมายองค์กร เป็น     
ผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท ซึง่มทีัง้หมด 8 ข้อ ดงันี ้
 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  
โดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนน ส าหรับนบัคะแนนเสียงตอ่ไป 

2. กรณีเป็นผู้ รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้  
หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชดัเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากท่ี
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้ 

3. การลงคะแนน 1 หุ้น นบัเป็น 1 เสียง และไมส่ามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางสว่นได้ 
4. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของท่ีประชมุ 
5. ส าหรับวาระท่ี 6 “พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท”  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 

2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ เป็นมติท่ีประชมุ 
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6. กรณีท่ี “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โปรดชมูือขึน้ และขอให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 
7. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ              

งดออกเสียง เพ่ือน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงไปหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น   หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

8. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ นนัน้ บริษัทฯ ได้น าคะแนน “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”    
ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น นบัรวมไว้เพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

 

 นอกจากนี ้กรณีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดต่อท่ีประชุม ขอให้ชูมือขึน้ 
และขอให้แสดงตนด้วยการแจ้งช่ือ นามสกุล และสถานะของการเข้าร่วมประชุม แล้วจึงสอบถามต่อท่ีประชุม
ตอ่ไป 
 

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น  
เพ่ืออาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นท่ีอาสาท าหน้าท่ีดังกล่าว จ านวน 3 ราย ได้แก่       
ดร.อศัวิน จินตกานนท์  ดร.สพุฒันา วิชากลู  และนางสาวมานญัฉรา เพยาว์น้อย 
 

 เมื่อได้ชีแ้จงถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงได้
เสนอท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่  12 มีนาคม 
 2561 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้จดัให้มีขึน้
เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 ซึง่ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิเร่ืองการแปรสภาพบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และ
เร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 
ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่วจะต้องน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไปพิจารณารับรอง 

 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
ดงักล่าวได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ต่อไป ตามส าเนาท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง   
ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม   
และออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561       
เม่ือวันที่  12 มีนาคม 2561 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 เหน็ด้วย จ านวน    489,271,310     เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 
หมายเหต ุ ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมจากตอนเปิดประชมุอีก 13 ราย ถือหุ้นจ านวน 1,955,910 

หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 149 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 489,271,310 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 71.95 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามญัประจ าปี บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี 
2561 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์             
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  โดยรายละเอียด            
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561 

 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายชวลิต จันทรรัตน์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน    
เป็นผู้สรุปรายละเอียดท่ีส าคญัตอ่ท่ีประชมุ 

 

 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้รายงานต่อท่ีประชุมโดยอธิบายถึงภาพรวม     
การประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดงันี ้
 

1. บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  (TEAMG) 
 บริษัทเป็นผู้น าในงานท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจดัการครบวงจรทัง้ในประเทศ

และในภมูิภาคอาเซียน 
 

2. บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ จ ากดั  (ATT) 
 บริษัทประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น า้มัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม           

ท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ท่าเรือและสาธารณปูโภค 
 

http://www.attconsult.com/
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3. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั  (GFE) 
 บริษัทประกอบธรุกิจเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน 
 

4. บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จ ากดั  (TEAM-CM) 
 บริษัทประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ครอบคลุมงานก่อสร้าง

อาคารทกุประเภทในภาคเอกชน เช่น อาคารที่พกัอาศยั อาคารพาณิชย์ ส านกังาน คอนโดมิเนียม 
รีสอร์ท โรงพยาบาล คลงัสินค้า โรงงาน ศนูย์บริการ และสาธารณูปโภคต่าง  ๆ รวมทัง้งานด้าน
วิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน 

 

5. บริษัท เอสคิว อาร์คีเตค็ แอนด์ แปลนเนอร์ จ ากดั  (SQ) 
 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ เ ช่ียวชาญด้านการวางแผนและออกแบบทางสถาปัตยกรรม             

การตกแตง่ภายใน ภมูิสถาปัตยกรรม และการพฒันาเมือง 
 

6. LTEAM Sole Co., Ltd.  (LTEAM) 
 บริษัทประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ซึ่งจดทะเบียนบริษัท

และประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

7. บริษัท ทีแอลที คอนซลัแตนส์ จ ากดั (TLT) 
บริษัทด าเนินธุรกิจท่ีปรึกษาในการจดัท ารายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 

นายชวลิตฯ  ได้รายงานเพ่ิมเติมว่า   บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจวิศวกรรมท่ีปรึกษา             
แบบบรูณาการ  โดยสามารถแบ่งลกัษณะการให้บริการตามสาขาความเช่ียวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

 

1) การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics, TR) ได้แก่ งานถนน สะพาน          
ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ 
วิศวกรรมจราจร การบริหารจดัการจราจร และการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 

 

2)  ทรัพยากรน า้ (Water Resources, WE) ได้แก่ บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน า้ เพ่ือ   
การอปุโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลงัน า้ การป้องกนัน า้ท่วมและการระบายน า้ วิศวกรรมชายฝ่ัง รวมถงึ
การคาดการณ์สถานการณ์น า้ 

 

3) อาคารและสาธารณูปโภค (Building and Infrastructure, BI) ได้แก่ งานอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึง โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม 
ศนูย์การค้า และ Mixed-use Complex นิคมอตุสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผงัเมือง
และผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาท่ีดิน อาคาร และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลาง 
การคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)  

 
 
 
 
 

http://www.gfe.co.th/
http://www.sq.co.th/
http://www.sq.co.th/
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4)  สิ่งแวดล้อม (Environmental Management, ENV) ได้แก่  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม               
การประเมินผลกระทบด้านสงัคม การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ การวางแผนจดัการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบตัิ
การอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน และแผนพฒันาสงัคม 

 

5)  พลงังาน (Energy, POW) ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน Fossil Fuel และแหลง่
พลงังานทดแทนทกุประเภท อนัครอบคลมุถงึก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลงัน า้ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
ขยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือรองรับการเป็นมหาชนแห่งอาเซียน 
การพฒันาสาธารณูปโภคพืน้ฐานด้านพลงังาน การอนุรักษ์พลงังาน การบริหาร  จดัการพลงังาน รวมถึงบริการ
วิศวกรอิสระและการท า Due Diligence เพ่ือลดต้นทนุด้านพลงังาน 

 

 นอกจากนี ้นายอิศรินทร์ ภทัรมยั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-บญัชีและการเงิน ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้ท่ีประชมุรับทราบ สรุปได้ดงันี ้
 

 รายได้ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2561 เท่ากบั 1,666.5 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.7 จากปีก่อน

หน้าท่ีระดบั 1,606.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 1,654.2 ล้านบาท คิดเป็น    ร้อยละ 
99.3 ของรายได้ทัง้หมด ซึ่ง เติบโต ร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า และรายได้อื่น  เท่ากับ 12.3 ล้านบาท                        
คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของรายได้ทัง้หมดตามล าดบั  

 

รายได้จากการให้บริการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการทัง้สิน้ 1,654.2 ล้านบาท 

เติบโตร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการด าเนินโครงการท่ีได้รับเพ่ิมขึน้ตามภาพการเติบโต
เศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยคิดเป็นสดัส่วนรายได้ท่ีมาจากโครงการภาครัฐ
ทัง้สิน้ร้อยละ 51.7 หรือคิดเป็น 855.8 ล้านบาท ตามมาด้วยรายได้จากโครงการภาคเอกชน และงานจาก
โครงการในต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 27.1 หรือเท่ากับ 448.6 ล้านบาท และร้อยละ 14.1 หรือ
เท่ากบั 231.5 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

 งานโครงการภาครัฐ  มีรายได้จ านวน 855.8 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหน้า โดยมี
สาเหตหุลกัจากการด าเนินโครงการและรับรู้รายได้ในงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น งานควบคมุการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต, งานท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา             
ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิระยะท่ี 2, งานบริการที่ปรึกษาเพ่ือควบคมุงานก่อสร้างรถไฟทางคู ่ช่วงลพบรีุ-ปากน า้โพ 
นอกจากนี ้ยังคงได้แรงหนุนรายได้จากโครงการใหม่ขนาดใหญ่ท่ีได้รับมาในปี 2561 เช่น งานบริหารควบคุม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี และงานออกแบบรายละเอียดและจัดท าเอกสารประกวด
ราคางานก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ขัน้ท่ี 3 เป็นต้น 

 

 งานโครงการภาคเอกชน  มีรายได้ทัง้สิน้จ านวน 448.6 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 15.3 จากปี
ก่อนหน้า โดยมีการรับรู้รายได้จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่              
ในเขตเมือง อนัได้แก่ งานออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม และโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ    
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การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในแนวสงูเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม 
ซึ่งมีลูกค้าหลกัเป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศหลายราย เช่น งานควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการ Life Asoke พระราม 9, งานควบคมุงานก่อสร้างโครงการ The Room พญาไท, งานควบคมุงาน
ก่อสร้างโครงการ Ideo Mobi รางน า้  และงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Plum ป่ิน เกล้า เ ป็นต้น                          
โดยโครงการสว่นใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางซึง่สามารถรับรู้รายได้อย่างตอ่เน่ืองในปี 2561 
 

 งานโครงการต่างประเทศ  มีรายได้จ านวน 231.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.8 จากปีก่อนหน้า 
โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการที่โครงการขนาดใหญ่ในต่างประเทศเข้าสูช่่วงท้ายของโครงการ สง่ผลท าให้มีการรับรู้
รายได้ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงปีก่อนหน้าซึง่อยู่ในช่วงเร่งสร้างงาน ซึง่ท าให้งานมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง  
ปี 2560 ทัง้นี ้ในปัจจุบนับริษัทอยู่ในช่วงการพฒันาธุรกิจเพ่ือเข้ารับงานโครงการต่างประเทศขนาดใหญ่เพ่ิมเติม
ในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ดี งานโครงการในต่างประเทศยงัคงเป็นเป้าหมายหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใน
ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการให้บริการในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง อนัรวมถึง สปป .ลาว 
เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และติมอร์ ในหลากหลายด้าน เช่น ถนน เข่ือนไฟฟ้าพลังน า้ พลังงาน ประปา 
สิ่งแวดล้อม อาคาร การพฒันาเมืองและนิคมอตุสาหกรรม  
 

 งานภาคธุรกิจเก่ียวเน่ือง  มีรายได้ทัง้สิน้จ านวน 118.3 ล้านบาท ซึง่เติบโตร้อยละ 64.7% จากปี
ก่อนหน้า โดยมีการด าเนินโครงการส าคญั ได้แก่ งานติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวดัความสัน่สะเทือนใต้ดินรถไฟฟ้า  
สายสีส้ม สัญญา E1 ระยะท่ี 2, งานส่วนเพ่ิมในโครงการติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนน า้เ งีย้บ                  
ใน สปป.ลาว อีก 2 โครงการ และโครงการติดตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเข่ือนหลายแห่งของกรมชลประทาน  
ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสว่นงานธุรกิจเก่ียวเน่ืองเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัในปี 2561  นอกจากนี ้บริษัท
และบริษัทย่อยยังสามารถขยายการให้บริการเทคโนโลยีก้าวหน้า ทัง้ในส่วนของ Building Information 
Modelling (BIM) และอากาศยานไร้คนขบั (Drone) เพ่ือใช้ในการศกึษา ออกแบบ และควบคมุการก่อสร้างโดย
ได้รับงานในหลายโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร 

 

รายได้อื่น 
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากบั 12.3 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 24.3 จากปีก่อนหน้า ทัง้นี ้สาเหตหุลกัเกิดจากการเปรียบเทียบกบัฐานท่ีสงูในปี 2560 ท่ีบริษัทและบริษัท
ย่อยมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึง่ประกอบด้วยท่ีดินและอาคารท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนิน
กิจการจ านวนรวม 7.9 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีรายได้ค่าเช่าอาคารส านกังานและบริการ
ได้ลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินการจดัโครงสร้างทรัพย์สินให้มีความเหมาะสม
และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเอง ส่งผลให้บริษัทไม่ตอ่สญัญาเช่า
พืน้ท่ีในอาคารส านักงานกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้อื่นเพ่ิมขึน้
จากการขายซอฟต์แวร์ และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการ 
ส าหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 1,525.1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน        

ร้อยละ 92.2 ต่อรายได้จากการให้บริการทัง้หมด เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า ท่ีระดบั 1,481.5 ล้านบาท 
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(การเพ่ิมขึน้ของต้นทุนค่าใช้จ่ายดงักล่าวถือเป็นสดัส่วนท่ีน้อยกว่าการเพ่ิมขึน้ของการเติบโตของรายได้ท่ีระดบั
ร้อยละ 4.0) โดยแบ่งเป็น ต้นทนุจากการให้บริการ เท่ากบั 1,107.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.9 ของรายได้จาก
การให้บริการทัง้หมด เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าท่ีระดบัร้อยละ 65.0 ตามลกัษณะงานโครงการท่ีเปลี่ยนไป ต้นทุน
การให้บริการของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนด้านบคุลากรซึง่เป็นต้นทุนหลกัของธุรกิจท่ีปรึกษาโดยทัว่ไป ค่าจ้าง
ผู้ รับเหมาช่วง และคา่อปุกรณ์และอื่น ๆ 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ส าหรับปี 2562 ยังคงเป็นปีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยต้องมีการเร่งด าเนินงานโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ใน

ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) จ านวน 3,426.3 ล้านบาทตามสัญญา อันน ามาซึ่งการรับรู้รายได้อย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนี ้แนวโน้มการลงทนุพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนสง่จากภาครัฐยงัคง
เติบโตต่อเน่ือง โดยเฉพาะโครงการส าคัญขนาดใหญ่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และ
โครงการพฒันาระบบขนส่งระบบรางของประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างเตรียมเข้าประมลูงาน
ในโครงการขนาดใหญ่ดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง อนัจะส่งผลให้มีงานในมือและสามารถสร้างรายได้ในปีถดั  ๆ ไปได้
มากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงมุง่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมอตัราก าไร  

 

นายอิศรินทร์ฯ  ได้รายงานให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกับฐานะทางการเงินของบริษัทเพ่ิมเติมว่า          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินรวมดงันี ้

 

ด้านสินทรัพย์  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,828.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

522.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าท่ีระดับ 1,305.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 40.1 โดยแบ่งเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 1,328.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 497.7 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าท่ีระดบั 831.1 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 59.9 และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนจ านวน 499.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 25.2 ล้านบาท จากปี
ก่อนหน้าท่ีระดบั 474.0 ล้านบาท คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.3 

 

ด้านหนีส้ิน  
จ านวน 900.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 67.6 ล้านบาทจากปีก่อนหน้าท่ีระดบั 833.1 ล้านบาท โดยคิดเป็น

การเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.1 แบ่งเป็นหนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 693.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 73.5 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า 
ท่ีระดบั 619.5 ล้านบาท คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.9 และหนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวน 207.7 ล้านบาท ลดลง 
5.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าท่ีระดบั 213.6 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.7 

 

 ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น  
 จ านวน 927.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 455.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ท่ีระดบั 472.0 ล้านบาท โดยคิด
เป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 96.4 การเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัดงักล่าวเกิดจากการเพ่ิมทุนท่ีมาจากการเสนอขายหุ้น
สามญัต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) และการเพ่ิมขึน้ของก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรจากผลการด าเนินงานในรอบปี
ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 
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 กระแสเงนิสด สภาพคล่องและความพอเพียงของเงนิทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 146.3 
ล้านบาทจากปี 2560 ซึง่สง่ผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิปลายปีมีจ านวน 246.0 ล้านบาท 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ถกูต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญัดงันี ้

 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีกับบริษัทท่ีได้เข้า เป็นบริษัท                
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกล่าวช่ืนชมท่ีบริษัทมีการเติบโตของผลประกอบการท่ีดี  
รวมทัง้ได้สอบถามถึงสาเหตุท่ีท าให้บริษัทสามารถรับงานได้จ านวนมาก โดยเฉพาะงานในส่วนของภาครัฐ  
ตลอดจนอตัราการแข่งขนักบับริษัทอื่นวา่มโีอกาสที่จะได้รับงานมีมากน้อยเพียงใด 
 

 ค าตอบ : นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ ในการกระบวนการเข้า
ประมูลหรือการรับงานจากเจ้าของโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอราคาค่าบริการแก่เจ้าของโครงการ  
โดยพิจารณาจากความซบัซ้อน ประเดน็ความเสี่ยง และประเดน็ทางเทคนิค รวมถงึขนาดของโครงการ ตลอดจน
จ านวนและต าแหน่งของบุคลากรท่ีมีความเหมาสมทัง้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในทุกแขนงท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ีจะต้องให้บริการในโครงการนัน้ ๆ  ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปี บริษัทได้สะสมองค์ความรู้และประสบการณ์
การท างานท่ีปรึกษา และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการท างานเป็นทีม และการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท าให้บุคคลกรของบริษัทมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมทัง้ประสบการณ์ในหลากหลายสาขาเป็นจ านวนมาก โดยบริษัท
และบริษัทย่อยมีปัจจุบนับริษัทมีบุคลากรท่ีประกอบด้วยพนักงานประจ าและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านประมาณ 
1,540 คน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทเมื่อเทียบกับผู้ ร่วมประมูลรายอื่นๆ จึงส่งผลให้บริษัทมีสดัส่วนรายได้
จากภาครัฐได้จ านวนมาก คิดเป็นอตัราสว่นถงึร้อยละ 52 ในปีท่ีผ่านมา 
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทมีแนวทางการบริหารจดัการเก่ียวกบั
การเรียกช าระเงินล่าช้าจากโครงการภาครัฐอย่างไร และส าหรับงานธุรกิจภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบจาก
มาตรการควบคมุสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย์ไทยหรือไม่ อีกทัง้งานธุรกิจต่างประเทศจะมีการเติบโต
อย่างไร 
 

 ค าตอบ : นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียก
ช าระของบริษัทเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐซึ่งมีความมั่นคงและความ
น่าเช่ือถือสูง ทัง้นี  ้การเพ่ิมขึน้ดงักล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการรับงานและด าเนินงานโครงการบริหารจัดการ
โครงการและควบคมุงานก่อสร้างท่ีมีเง่ือนไขการเรียกเก็บเงินในสญัญาตามความก้าวหน้าของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกบัความส าเร็จของการให้บริการของท่ีปรึกษาในสดัส่วนท่ีสงูขึน้   ท าให้ผลต่างของรายได้และ
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การเรียกช าระเงินมีมากขึน้อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดี ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีก าหนดให้การเรียกช าระ
ค่าบริการของท่ีปรึกษาไม่ผูกกับความก้าวหน้าของผู้ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่าง           
การต่อรองและเร่งปรับปรุงรายละเอียดในสญัญาว่าจ้างกบัเจ้าของโครงการให้สามารถเรียกช าระได้สอดคล้อง
กับความส าเร็จของการให้บริการของท่ีปรึกษามากขึน้  นอกจากนี ้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทยังได้รับผลกระทบจาก
การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ส่งผลให้ต้องมีการด าเนินการแก้ไขสญัญาระหว่างบริษัทและผู้ ว่าจ้างท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจก่อนท่ีจะสามารถออกใบแจ้งหนีไ้ด้ตามขัน้ตอน กระบวนการดงักล่าวนีม้ีความ
ซบัซ้อนหลายขัน้ตอน ขึน้กบัหน่วยงานผู้ว่าจ้างและใช้เวลาหลายเดือน เป็นสาเหตใุห้รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมลูคา่สงูขึน้ 
 

 ส าหรับงานธุรกิจภาคเอกชนนัน้ บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบจากมาตรการควบคมุสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยแต่อย่างใด และบริษัทยงัคงได้รับงานโครงการคอนโดมิเนียมตามปกติทุกเดือน โดยงานท่ี
บริษัทได้รับส่วนใหญ่จะเป็นงานในระดับไฮเอนด์ ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดบนท่ีมีก าลังในการซือ้สูง จึงท าให้
สดัส่วนการรับงานประเภทโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทยงัคงอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีอตัราการรับงานอย่าง
สม ่าเสมอทุกเดือน  ในส่วนงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัทมีแผนการขยายงานไปในต่างประเทศจากท่ีในปัจจุบัน 
ซึง่ครอบคลมุแล้ว 5 ประเทศ ได้แก่ ลาว, พมา่, เวียดนาม, กมัพชูา และ มาเลเซีย โดยบริษัทมีแผนการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมสดัสว่นรายได้จากงานต่างประเทศ โดยวางเป้าหมายระยะยาวในการเติบโตไปใน 7 ประเทศในกลุม่อาเซียน 
อย่างไรก็ตาม งานใน 5 ประเทศท่ีมีอยู่บริษัทยงัคงรักษาระดบัการได้รับงานและมีการติดตามงานอย่างตอ่เน่ือง 
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าส่งผลกระทบต่อต้นทนุ
ของบริษัทหรือไม่  และกฎหมายแรงงานฉบับใหม่เก่ียวกับเงินชดเชยเกษียณอายุท่ีเพ่ิมขึน้จาก 300 วัน เป็น    
400 วนั มีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างไร 
 

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงดงันี ้
 

(1) ประเดน็เก่ียวกบัการขึน้คา่แรงขัน้ต ่านัน้ ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุของบริษัท เน่ืองจากบคุลากร
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ าซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก  ในสาขาวิศวกร 
สถาปนิก และนกัวิชาการ ซึง่เป็นวิชาชีพเฉพาะท่ีไมไ่ด้อ้างอิงผลตอบแทนตามอตัราคา่แรงขัน้ต ่าท่ีรัฐบาลประกาศ
แต่อย่างใด  อีกทัง้บริษัทมีการดูแลให้มีระดับค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจ
ใกล้เคียงกับบริษัทอีกด้วย รวมทัง้มีการปรับค่าตอบแทนของพนักงานให้มีความเหมาะสมเพ่ือจูงใจและรักษา
บคุลากรให้มีปริมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน 

 

(2) ประเด็นเก่ียวกบักฎหมายแรงงานฉบับใหม่เก่ียวกับเงินชดเชยเกษียณอายุท่ีเพ่ิมขึน้จาก 300 
วนั เป็น 400 วนันัน้  กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบบัใหมนี่ก้ าหนดอตัราคา่ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างานติดตอ่กนัครบ 20 
ปี ขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย  400 วนั  การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทและ  บริษัทย่อยมีหนีส้ิน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 46 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทจ านวน 33 ล้านบาท) บริษัท
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และบริษัทย่อย จะบนัทกึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วโดยรับรู้ต้นทนุบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัที
ในงบก าไรขาดทนุของงวดท่ีกฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ อย่างไรก็ดี รายการดงักลา่วเป็นรายการพิเศษท่ีไม่ใช่
เงินสด และเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย (Non-cash, one-time, non-recurring 
item) ซึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยในระยะยาวมากนกั 

 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มาตรฐานการเงินฉบบัใหม่จะมีผลกระทบ
ตอ่บริษัทมากน้อยเพียงใด 
 

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ร่วมกับผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 
สรุปว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้ ไม่มีผลกระทบท่ีเป็นนยัส าคญักบับริษัท เพราะการรับรู้รายได้
ของบริษัทเป็นการรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่อยู่แล้ว และ
ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ก็คาดว่าจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นนัยส าคัญ
เช่นเดียวกนั เพราะบริษัทไมม่ีการเข้าท าตราอนพุนัธ์ทางการเงินตา่ง ๆ 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ 
 

มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38, 39 ก าหนดวา่บริษัทต้องจดัให้มีการท า
และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุนอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นใน
การประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ และคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุนัน้ให้
เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทได้จดัท างบดลุและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว 
 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์  ภัทรมยั  
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส-บญัชีและการเงิน  เป็นผู้สรุปรายละเอียดท่ีส าคญัตอ่ท่ีประชมุ 
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นายอิศรินทร์ฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปี
บญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 

   หน่วย : ล้านบาท   
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
สินทรัพย์รวม 1,828 1,454 
หนีส้ินรวม 901 613 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 927 841 
รายได้จากการให้บริการ 1,654 1,060 
ก าไรส าหรับปี 114 91 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุ้น) 0.19 0.16 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (65) (147) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (22) 5 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 233 227 

  

 ประธานฯ ได้ขอให้นายศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นตอ่ท่ีประชมุเพ่ิมเติม   
 

นายศานิตฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
โดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
. 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญัดงันี ้

 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าสงู แสดงว่าบริษัทมี
หนีส้ินมาก เป็นเร่ืองท่ีไม่ดีหรือไม่ และเพราะเหตใุดเมื่อได้รับเงินล่วงหน้าเข้ามามากแต่บริษัทยงัมีกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานติดลบอยู่ 
 

ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงว่า  รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ ว่าจ้างแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  (1) รายได้
ค่าบริการรับล่วงหน้า เกิดจากบริษัทสามารถออกใบแจ้งหนีเ้รียกเก็บเงินได้เร็วกว่างานท่ีท าส าเร็จ ซึ่งไม่ใช่เป็น
เร่ืองท่ีไม่ดีแต่อย่างใด  เน่ืองจากในส่วนนีไ้ม่ใช่หนีส้ินท่ีต้องจ่ายเงินคืน แต่เป็นภาระท่ีบริษัทต้องท างานให้เสร็จ 
ซึง่ปกติแล้วภาระนีก้็เกิดขึน้ตัง้แต่บริษัทเซ็นสญัญาแล้ว  และ (2) เงินรับลว่งหน้าจากผู้ว่าจ้างเป็นเงินรับลว่งหน้า
ท่ีเรียกเก็บตามสญัญาตามปกติ  และส าหรับกระแสเงินสดติดลบเกิดจากมีรายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระสงูขึน้เพราะ
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เก็บเงินได้ตามสดัส่วนงานของผู้ รับเหมา ซึ่งส่วนนีไ้ด้มีมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และในขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานแก้ไขสญัญาตามเพ่ือให้การเก็บเงินเป็นไปได้เร็วขึน้ 

 

ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ TFRS15 ท่ีมี
ผลบงัคบัใช้ในปี 2019 จะมีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่ 

 

ค าตอบ : นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ได้ชีแ้จงวา่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่TFRS15 ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2019 ไมม่ีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
กับบริษัทตามท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากวิธีการรับรู้รายได้ตามขัน้
ความส าเร็จของงานท่ีบริษัทปฏิบตัิอยู่ไมแ่ตกตา่งจากวิธีการรับรู้รายได้มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 

 

เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้  โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม            
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2561 สิน้สุด   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ    
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 

 หมายเหตุ  ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากวาระท่ี  1 อีก 8 ราย ถือหุ้ นจ านวน 
21,931,300 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมรวม  157 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 511,202,610 หุ้ น คิดเป็น    
ร้อยละ 75.18 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารประกาศจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
  

 วาระที่ 4.1 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

   ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 อาวโุส-บญัชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
 

   นายอิศ รินท ร์ฯ  ไ ด้แ จ้งต่อ ท่ีประชุมว่า  ข้อบังคับบ ริ ษัท  ข้อ  44 ก าหนดว่า
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี     
 ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่าย   
 เงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวต่อไป ซึ่งบริษัทได้จ่าย      
 เงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่าย) ให้กับผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น
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 รวมจ านวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ านวนรวมทัง้สิน้ 51,000,000 บาท   โดยจ่ายจาก
 ก าไรสะสมและก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือน (วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2561 
 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้ นแล้ว    
 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 
 

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
 ประกาศ จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 

   ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 อาวโุส-บญัชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
 

   นายอิศรินทร์ฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 44  ก าหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
 อื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  เงินปันผล
 ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน  และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
 มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดวา่ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้
 เป็นทนุส ารอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
 (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
 

   บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
 ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และหกัส ารองต่าง  ๆ 
 ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 ซึง่จะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท  สภาพคล่อง แผนการลงทุน เง่ือนไข
 ทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ   
 ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
 นยัส าคญั 
 

   บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 (ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ
 จ านวน 91,131,759 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
 และมีก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 70,479,817 บาท  (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเ ก้าพัน 
 แปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ท าให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จากก าไรสุทธิของ
 บริษัทตามงบการเ งินเฉพาะกิจการ  ส าหรับงวดหกเดือนตัง้แต่วัน ท่ี  1 กรกฎาคม 2561                 
 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้ นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่าย) เพ่ิมเติม ให้แก่        
 ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทซึ่งถือหุ้ นจ านวนทัง้สิน้ 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ านวนรวมทัง้สิน้ 
 51,000,000 บาท 
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  โดยเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2561 ได้มี
 มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 0.075 บาท (ก่อนหัก
 ภาษี ณ ท่ีจ่าย) หรือคิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 51,000,000 บาท  เงินปันผลดงักล่าวเป็นการจ่าย
 จากก าไรสะสมของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 17,000,000 บาท และ
 จ่ายจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 (งวดคร่ึงปีแรก) ในอัตราหุ้ นละ  0.050 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 34,000,000 บาท  ทัง้นี  ้        
 เงินปันผลรวมท่ีจ่ายจากก าไรสทุธิส าหรับ ปี 2561 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.125 บาท หรือจ านวนรวม
 ทัง้สิน้ 85,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการ
 จ่ายเงินปันผลและข้อบงัคบัของบริษัท 
 

  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 19 เมษายน 
 2562 และก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
  

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในเร่ืองดงักล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 

1. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

2. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
4,600,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จากก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดหกเดือนตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.075 บาท 

)ก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (เพ่ิมเติม ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ซึ่งถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 680,000,000 หุ้น  คิดเป็น   
เงินปันผลจ านวนรวมทัง้สิน้ 51,000,000 บาท 
 

3. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 19 เมษายน 2562 และ
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทมีนโยบายให้หุ้นของบริษัทมีลกัษณะ
เป็นหุ้นปันผลด้วยหรือไม่ รวมถงึนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท 
 

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ         
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักส ารองต่าง  ๆ ทุกประเภทตามท่ี
กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท  สภาพคล่อง แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัย                 
ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไมม่ี
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ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดี ขอให้ผู้ ถือหุ้ นวางใจได้ว่าบริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 

 ค าถาม : นายยศพนธ์  สุธารัตนชัยพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เน่ืองจากในปี 2562 บริษัทอาจ        
มีการตัง้ส ารองเก่ียวกับค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเป็นเงินจ านวนหนึ่ง  ในเร่ืองดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ              
การจ่ายเงินปันผลในปี 2562 หรือไม่ และบริษัทจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอนาคต         
ได้หรือไม ่
  

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงว่า ตามท่ีบริษัทอาจมีการตัง้ส ารองเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายด้านพนกังานเป็นเงินประมาณ 46 ล้านบาท ซึง่ท า
ให้กระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทเป็นเงินประมาณ  33 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรของบริษัทลดลง     
เป็นเงินประมาณ 33 ล้านบาท  ในเร่ืองนีห้ากพิจารณาตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแล้วก็อาจจะมีผลกระทบ
ต่อการจ่ายเงินปันผลอยู่บ้าง  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะค านึงถึงความคาดหวังด้านผลตอบแทนการลงทุนของ          
ผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญัด้วย โดยสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลบางสว่นจากก าไรสะสมท่ีมีมากพอประกอบได้ 
 

 เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง  จงึขอให้ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงส าหรับการอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิการจ่าย    
เงินปันผลประจ าปี 2561  โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม 
 

1. ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 5 พจิารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวนัประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นทุกปี  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึง่ในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจ านวนท่ีใกล้เคียง
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 
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ให้ใช้วิธีการจบัสลาก สว่นในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก  กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 
  
 นอกจากนี ้บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือและประวตัิ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตัง้แต่วันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2561 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด 
 

 ส าหรับรายช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2562 มีดงันี ้
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1 พลเอก วิเชียร ศิริสนุทร กรรมการอิสระ 
2 นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ 
3 ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการ 

 

 ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ส าหรับการพิจารณาในวาระนี ้เน่ืองจากกรรมการที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในการประชุมวนันี ้ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี  ้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญออกจาก  
ห้องประชุมก่อน เพ่ือให้ท่ีประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ   โดยขอให้กรรมการ                
ทัง้สามท่านกลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้ภายหลงัการน าเสนอวาระนีแ้ล้วเสร็จ 
 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้นายพีรวธัน์ เปรมช่ืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน    
ให้ความเห็นของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ่ท่ีประชมุ 
 

 นายพีรวัธน์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท          
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้สามท่านดังกล่าว
ข้างต้น เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เน่ืองจากเป็นผู้ มีความรู้                 
มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี  ตลอดจนเป็นบุคคลท่ีไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขท่ี กจ.3/2560 เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความ    
น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  อีกทัง้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากรรมการทัง้สามท่านได้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีกรรมการบริษัท อทิุศเวลา และให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี 
จงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้สามท่านดงักลา่วข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่  
 

 นายพีรวัธน์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  กรรมการอิสระ       
ของบริษัท เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค าจ ากัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และเป็นผู้ ท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ ทัง้นี ้บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้ นในบ ริษัท การด ารงต าแหน่ง
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กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และค าจ ากดัความของกรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   

 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สามท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้   ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี  ้             
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบตัร
ลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนส าหรับกรรมการแตล่ะท่านไว้แล้ว  

 

มตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตกิารเลือกตัง้บุคคลดังต่อไปนี ้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง  
 

1. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
  ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
  งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
  บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 

2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

  เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
  ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
  งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
  บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 
 

3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

  เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610   เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
  ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
  งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
  บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 6 พจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายพีรวธัน์ เปรมช่ืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน น าเสนอ
ข้อมลูให้ท่ีประชมุพิจารณา 
 

นายพีรวธัน์ฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคบั
ของบริษัท ในกรณีท่ีข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของ         
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุม และข้อบงัคบับริษัทข้อ 22 ก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ  ตามระเบียบของบริษัท 

 

 หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา
ผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงหน้าท่ี            
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าท่ีและการท างานของกรรมการบริษัท ประเภทคา่ตอบแทน วิธีการ
จ่ายค่าตอบแทน  และจ านวนค่าตอบแทนกรรมการ  ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท  ตลาด  และ                       
คู่แข่งขัน โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมี
คุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และเงินรางวัล
ส าหรับปี 2562  รวมกนัทัง้หมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึง่เป็นอตัราคงเดิมเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2561 โดยพิจารณา
จากอตัราคา่ตอบแทนกรรมการท่ีก าหนดไว้ในอดีตท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกบั
บริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลก าไรท่ีใกล้เคียงกัน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
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    ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรับกรรมการบริษัท 
 

 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

1 .  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 1.1 คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน อตัราเดียวกบัปี)  2561)  

 ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน 
 รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน 
 กรรมการ 

 

25,000 บาท / เดือน 

 1.2 คา่เบีย้ประชมุ  อตัราเดียวกบัปี) 2561)  
 ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครัง้ 
 รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการ 

 

5,000 บาท / ครัง้ 

 1.3  เงินรางวลั 
 
หมายเหต ุ  กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การด าเนิน
 ธุ ร กิ จ ของบ ริ ษัท ท่ี มี ร าย ไ ด้ป ร ะจ า จ ะ ไม่ ไ ด้ รั บ
 คา่ตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2 
 

เงินรางวลัจ่ายไมเ่กิน  
ร้อยละ 3 ของก าไรสทุธิ
จากงบการเงินรวมของ

บริษัท ปี 2562 

2 . ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2.1  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนอตัราเดียวกบัปี)   2561)  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 

 2.2  คา่เบีย้ประชมุ  อตัราเดียวกบัปี) 2561)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครัง้ 

  

3 . ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ผลตอบแทน 

 

3.1  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน   - ไมม่ี - 
3.2  คา่เบีย้ประชมุอตัราเดียวกบัปี)   2561)  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

 

5,000 บาท / ครัง้ 
 

4.  ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
 

 

- ไมม่ี - 
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 การจ่ายเงนิรางวัลประจ าปี 2561 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ           
เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจ านวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่น     
หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน)   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท                          
ปี 2561 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จดัสรรเงินรางวลัจ านวนดงักลา่วกนัเอง  
 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  
(เจ็ดล้านบาทถ้วน)  และจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2561 จ านวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่น  
หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน)  ตามท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการด าเนินงานของบริษัทซึ่งมี
แนวโน้มท่ีดีขึน้ อีกทัง้บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เพราะเหตุใดบริษัท           
จงึยงัคงจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 ในอตัราเดียวกบัปี 2561  
 

 ค าตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน  
ได้ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากคณะกรรมการชดุปัจจบุนันีไ้ด้รับการแต่งตัง้ประมาณกลางปี 2560 ฉะนัน้ บริษัทจงึได้มีการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทัง้เงินรางวัลประจ าปี 2560 ตามสัดส่วนระยะเวลาการท างานให้กับ
กรรมการบริษัทแล้วบางส่วนในปี 2561  อย่างไรก็ดี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทนัน้ บริษัทมีการ
พิจารณาจากประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักลา่วต้องอยู่ในระดบั              
ท่ีเหมาะสม 
 

 ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ส าหรับการจ่ายเงินรางวัลจ านวน 
2,271,170 บาท ซึง่ระบุว่า “โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จดัสรรเงินรางวลัจ านวนดงักล่าวกนัเอง” มีหมายความ
อย่างไร  
 

 ค าตอบ : ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ในหลกัปฏิบตัินัน้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
ประธานฯ เป็นผู้ พิจารณาการจดัสรรเงินรางวลัให้กรรมการบริษัท  โดยท่ีประธานฯ จะเป็นผู้น าเสนอการจดัสรร
เงินรางวลัดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
 

เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

 เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610     เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 
 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอข้อมูลให้ท่ีประชุม
พิจารณา 
 

 นายศานิตฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
120 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 ก าหนดวา่ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี  
นอกจากนี ้เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนทุกรอบ 5 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ก าหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบญัชีรายเดิมติดต่อกนั
มาแล้วเกิน 5 ปี 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การท างานของบริษัท ส านัก งาน                     
อีวาย จ ากดั ท่ีสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทัง้สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานท่ีบริษัทก าหนด    
มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอ านวยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและ               
มีประสิทธิภาพ  จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับ  
รอบปีบัญชี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี  2562 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึง่เป็นอตัราท่ีมี
ความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รายช่ือผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 

จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชี
ได้รับการแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1.   นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์   5813 2 ปี 
(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2559 

และปี 2561) 
2.   นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 3844 1 ปี 

(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2561) 
3.   นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 4523 -ไมม่-ี 

 

 ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับปี 2562 ดงันี ้
 

1. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ ละ 315,000 บาท (สามแสนหนึง่หมื่นห้าพนับาทถ้วน)  
  รวมเป็นเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพนับาทถ้วน)  

2. คา่สอบบญัชีประจ าปี จ านวนเงิน 1,855,000 บาท (หนึง่ล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพนับาทถ้วน)  
 3.  คา่บริการอื่น  -ไมม่ี- 
 

 รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึง่เพ่ิมขึน้จากคา่สอบบญัชีปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 2  ของค่าสอบ
บญัชีเดิม  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ          
งบการเงินของบริษัท อีกทัง้ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตัง้แตปี่ 2559 จนถงึปี 2561 
 

 อนึ่ง บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทัง้สิน้
จ านวน 6 บริษัท 
 

 ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2561 – ปี 2562 
 

 

ปี 2562  (ปีที่เสนอ) 
 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
 

ปี 2561 
 

2,800,000 
 

2% 
 

2,745,000 
 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด  ตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวข้างต้น     
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  และอนุมตัิค่าตอบแทน
การสอบบัญชี   ส าหรับรอบปีบัญชี  2562  สิ น้สุด ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562  เป็นจ านวนเงินทัง้สิ น้        
2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง                
ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน   
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มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

 เหน็ด้วย จ านวน    511,202,610     เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ  
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถาม และ/หรือ              
ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามหรือชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้น  จงึขอเชิญผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมหรือแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดงันี ้
 

 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น  แสดงความยินดีกับบริษัทท่ีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้แรก
ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความราบร่ืนในทุกวาระ และ           
ขอให้บริษัทแสดงความคิดเห็นวา่ บริษัทจะสามารถเติบโตไปพร้อมกบัเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร 
 

 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า  บริษัทได้มีส่วนร่วม   
และเป็นแกนหลกัในการเป็นท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมในโครงการต่างๆ ทัง้ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และงานโครงการ
ขนาดใหญ่มาโดยตลอด อีกทัง้มีการขยายงานไปในภาคเอกชนเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงก าหนดเป้าหมายงาน
ต่างประเทศในเชิงจ านวนประเทศ และปริมาณงานในแต่ละประเทศให้เพ่ิมขึน้ ตลอดจนขยายงานการให้บริการ
ทางวิศวกรรมในธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีเพ่ิมขึน้ด้วยเช่นกนั  โดยบริษัทตัง้เป้าท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า
ตามภาพการขยายตวัของโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ ซึง่ถือเป็นปัจจยัหลกัในการกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทัง้นี ้บริษัทยงัคงตัง้เป้ารักษาความเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมอย่างตอ่เน่ือง โดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่
ในการพฒันาวิธีการท างานของบริษัทให้รวดเร็วและประหยดัต้นทนุเพ่ือให้บริษัทมีผลก าไรของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ 
 

 ดร. อัศวิน จินตกานนท์ ผู้ถือหุ้น  ได้กล่าวขอบคณุประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้ดแูลกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถงึขอบคณุกรรมการบริษัททกุท่านท่ีได้เสียสละเวลา
ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบให้แก่บริษัทมาโดยตลอด 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์  คุ้มไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการขยาย
งานของบริษัทไปในธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจการพัฒนาเมือง ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดใหญ่ๆ มีการจัดตัง้กลุ่มบริษัท       
เพ่ือประกอบธุรกิจประเภทนี ้แต่ยังขาดความรู้และความสามารถในเร่ืองการบริหารจัดการเก่ียวกับโครงสร้าง
พืน้ฐานอยู่ 
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 หลังจากท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ    
จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านท่ีให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์            
ตอ่บริษัท และได้กลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท ทีม คอนซลัติง้  เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ปิดการประชมุเวลา 16.15 น. 
 
 

-ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั- ประธานท่ีประชมุ 
(ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

 

-นางสาวสภุาภรณ์ โรจนอมรชยั- ผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ 

(นางสาวสภุาภรณ์ โรจนอมรชยั) 
เลขานกุารบริษัท 

 

 
 
 


