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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 
เวลำ 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ช้ัน 2 อำคำรศูนย์ประชุมนำนำชำติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 
ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

นำงสำวสมพร เจนเขำ ท ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรประชุม กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมประชุม และได้กล่ำว
แนะน ำกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำกฎหมำย ตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 
1. นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์  ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและ 
       พิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยประวัติ  สิริภัทโรดม  รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
 /      กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
       ค่ำตอบแทน 
5. นำงนฤมล กิมภำกรณ์  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยสุรพล ศรีวีระสกุล  กรรมกำร 
7. นำยธีรพัฒน ์ จิรพิพัฒน์  กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร 
8. นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์  กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
9. นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ  กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

 
ผู้บริหาร 

1.  นำงพัชรินทร์  ธรรมถนอม  รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
 

ผู้สอบบัญชี 
1. นำงสำวสุนันทำ ค ำสุข  ผู้สอบบัญช ีจำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด 
2. นำยอัยยรัช เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบัญช ีจำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด 

 
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน 

1. นำยสุพล ค้ำพลอยดี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
2. นำงสำวประวีณำ พิศำลสิทธ์ิสกุล บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 

 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ 

1. นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จ ำกัด 
2. นำงสำวภรณี เกรำะแก้ว บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จ ำกัด 

 
ในกำรประชุมครั้งนี้มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั ท ำหน้ำที่ในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน 

 นำงสำวสมพร เจนเขำ รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวันนี้   
มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองจ ำนวน 37 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 287,138,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจ ำนวน 5 รำย รวม
จ ำนวนหุ้นได้ 528,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มำด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้นจ ำนวน 42 คน รวมจ ำนวน
หุ้นได้ 287,666,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.5333 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท 
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 จำกนั้น นำงสำวสมพร เจนเขำ รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบต่อไปว่ำ บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับกำรประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 3 ช่องทำง โดยกำร 1)ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ 2)
ประกำศโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ และ 3)แจ้งรำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทตั้งแต่วัน ที่ 13 
พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันท่ี 30 ธันวำคม 2561 แต่เมื่อครบก ำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้บริษัท
พิจำรณำ  
 เพื่อให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย นำงสำวสมพร เจนเขำ ได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบถึงวิธีกำร 
ออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่ำ 1 หุ้น มี 1 เสียง  
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี

คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด  
3. กำรลงมติในแต่ละวำระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้

เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน ำไปหักจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำ
เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนั้น ๆ โดยผลกำรนับคะแนนจะเป็นผลกำรนับคะแนนรวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวำระที่ 2 เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทรำบ และ
วำระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีกำรลงมติ ส่วนวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำม
วำระ และ วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี กำรลงมติ
แต่งตั้งกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นรำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยหลังเสร็จสิ้นวำระ
หรือเสร็จสิ้นกำรประชุมวันนี้ 

4. ก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำม ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนั้น ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องกำรสอบถำมยกมือขึ้น เมื่อประธำนได้อนุญำตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณำแจ้งช่ือ 
นำมสกุล พร้อมแจ้งว่ำ เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และกำรถำมตอบในวำระนั้น ๆ ขอให้แสดง
ควำมคิดเห็นและสอบถำมให้ตรงตำมวำระอย่ำงกระชับ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อกำรบริหำรกำร
ประชุมให้อยู่ในเวลำที่ก ำหนด หำกผู้ถือหุ้นมีค ำถำมที่ไม่ตรงกับวำระที่พิจำรณำ ขอให้สอบถำมในวำระสุดท้ำยของกำร
ประชุม  

5. หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนปิดกำรประชุม และประสงค์จะลงคะแนนใน
วำระที่เหลือ ขอควำมกรุณำส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือช่ือ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่บริษัท ก่อนกำรออกจำกห้องประชุม เพื่อ
ทำงบริษัทจะท ำกำรบันทึกคะแนนเสียงของท่ำนไว้ในระบบ 

6. เงื่อนไขในกำรอนุมัติมติในแต่ละวำระ มีดังนี้ 
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วำระที่ 1 วำระที่ 

3 วำระที่ 4 วำระที่ 5 วำระที่ 6 วำระที่ 7 และวำระที่ 9 
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำเสียง 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

คือ วำระที่ 8 

 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง นำงสำวสมพร เจนเขำ ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือ
หุ้นอย่ำงน้อย 1 ท่ำน มำร่วมเป็นอำสำสมัครและเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน โดยนำยอธึก กระจ่ำง ผู้ถือหุ้น ได้อำสำสมัคร
เป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน และในกำรประชุมครั้งนี้ทำงสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบหมำยให้ นำงสำวสิริพร สงบ
ธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้ำร่วมประชุมด้วย 

 จำกนั้น นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่ำขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมครบเป็นองค์
ประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2561 เมื่อวันที่   
27 มีนำคม 2561 โดยบริษัทได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ 
ที่ประชุมพิจำรณำรับรอง  

 ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม 
ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย 288,527,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

หมำยเหตุ: วำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 860,700 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน 288,527,400 หุ้น  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

 ประธำนมอบหมำยใหน้ำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร และ นำงพัชรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมกำรผู้จัดกำร
สำยงำนบัญชีและกำรเงินเป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561 ไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 นำยธีรพัฒน ์จิรพิพัฒน ์ได้แถลงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมทรำบว่ำในป ี2561 บริษัทมีรำยได้
รวม 1,251 ล้ำนบำท และมีก ำไรสุทธ ิ30.02 ล้ำนบำท  

 จำกนั้น นำงพัชรินทร์ ธรรมถนอม ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ ในปี 2561 บริษัทมี
รำยได้รวม 1,251 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำยได้จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีรำยได้จำกงำนบริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย
เนื่องจำกสัญญำได้สิ้นสุดลงในปี 2560 และบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรด ำเนินงำนบริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยอีก 

 เมื่อเทียบรำยได้จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2560 กับปี 2561 บริษัทมีรำยได้ลดลงประมำณร้อยละ 7 เนื่องจำก
โครงกำรต่อเนื่องจำกสัญญำจ้ำงรับเหมำก่อสร้ำงขนำดใหญ่หลำยโครงกำรได้ทยอยสิ้นสุดลง โดยสัญญำจ้ำงรับเหมำก่อสร้ำง
ส ำหรับโครงกำรใหม่ยังอยู่ในขั้นงำนฐำนรำกและเตรียมกำร ท ำให้เปอร์เซ็นต์ควำมส ำเร็จของงำนมีน้อย และเนื่องจำกงำนที่
บริษัทได้รับมำใหม่ในช่วงไตรมำสที่ 3 ซึ่งบริษัทคำดว่ำจะสำมำรถรับรู้รำยได้ในไตรมำสที่ 4 มีกำรเลื่อนเวลำกำรลงนำมในสัญญำ
ออกไปเป็นช่วงปลำยปี 2561 และต้นปี 2562 ท ำให้กำรรับรู้รำยได้ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งเมื่อเทียบรำยได้ในไตรมำสที่ 4 ของปี 
2561 กับรำยได้ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 จะเห็นว่ำรำยได้ลดลง 

 รำยได้และสัดส่วนรำยได้งำนรับเหมำก่อสร้ำงสำมำรถแบ่งตำมกลุ่มลูกค้ำได้เป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้ำหน่วยงำน
รำชกำร และลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน ในปี 2561 บริษัทมรีำยได้จำกหน่วยงำนเอกชนเพิ่มขึ้นในทุกไตรมำส เนื่องจำกงำนก่อสร้ำง
ประเภทอำคำรของหน่วยงำนรำชกำรมีกำรชะลอตัว บริษัทจึงเน้นรับงำนจำกหน่วยงำนเอกชนมำกขึ้น โดยบริษัทมีรำยได้จำก
หน่วยงำนรำชกำร 588 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 47 และรำยได้จำกหน่วยงำนเอกชน 663 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 53 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับกำรคำดกำรณ์ของบริษัท 

 ในปี 2561 บริษัทมีก ำไรขั้นต้น 95 ล้ำนบำท และก ำไรสุทธิ 30 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกก ำไรขั้นต้นและก ำไรสุทธิ 
ในปี 2560 ตำมรำยได้ที่ลดลง โดยบริษัทมีอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 7.6 อัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 2.4 ซึ่งโดยปกติอัตรำก ำไรขั้นต้น
ของบริษัทจะอยู่ในช่วงประมำณร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 9 อัตรำก ำไรสุทธิอยู่ในช่วงประมำณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
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บริหำรต่อรำยได้รวมคิดเป็นร้อยละ 5.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เนื่องจำกบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำต่ำง ๆ และ
ค่ำจ้ำงประชำสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรำส่วน ROA ร้อยละ 3.1 และ ROE ร้อยละ 6.2 

 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 907 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกสิ้นปี 2560 ประมำณ 112 ล้ำนบำท เนื่องจำก
บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำลดลงตำมรำยได้ที่ลดลงรวมทั้งได้รับช ำระหนี้ตำมเง่ือนไข และเงินฝำกลดลงเนื่องจำกถูกน ำมำใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในกิจกำร และบริษัทมีหนี้สินรวม 421 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นปี 2560 จ ำนวน 122 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกช ำระหนี้ตำม 
Credit Term ตำมปกติของบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 486 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2560 จ ำนวน 10 ล้ำน
บำท เนื่องจำกผลก ำไรสุทธิในปี 2560 และมี D/E Ratio ที ่0.87 เท่ำ 

 นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่ำ ในรอบปี 2561 บริษัทได้งำนจำกกำรประมูลงำน ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำรประมำณ 
2,000 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2561 เป็นปีที่บริษัทสำมำรถประมูลงำนได้สูงสุด โดยเป็นงำนหน่วยงำนเอกชนประมำณ 1,500 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 75 เป็นงำนหน่วยงำนรำชกำรประมำณ 500 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งบริษัทรับรู้รำยได้ในปี 2561 ไปแล้ว
ประมำณ 400 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะรับรู้รำยได้ในปี 2562 ประมำณ 1,300 ล้ำนบำท ส่วนท่ีเหลือจะรับรู้รำยได้ในปี 2563 อีก
ประมำณ 300 ล้ำนบำท โดยในปี 2562 บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำงรำยได้รวมจ ำนวนประมำณ 1,600 ล้ำนบำท  

 นอกจำกน้ี บริษัทมงีำนท่ียังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีมูลค่ำโครงกำรรวม 997 ล้ำนบำท 
โดยบริษัทมีควำมพยำยำมที่จะรักษำงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ให้อยู่ที่ระดับประมำณ 1,000 ล้ำนบำทในทุกๆขณะอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำบริษัทมีแนวทำงหรือกลยุทธใ์ดที่จะใช้
ในกำรเพิ่มรำยได้ของบริษัท 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงว่ำเนื่องจำกในช่วงสองถึงสำมปีที่ผ่ำนมำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 
มีกำรแข่งขันที่สูงขึ้น ส ำหรับงำนหน่วยงำนรำชกำรก็มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำกันค่อนข้ำงมำก ท ำให้รำยได้จำกงำน
หน่วยงำนรำชกำรของบริษัทลดลง บริษัทจึงเน้นรับงำนหน่วยงำนเอกชนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม งำนรับเหมำก่อสร้ำง
จำกหน่วยงำนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงก็มีอยู่อย่ำงจ ำกัด แม้ว่ำจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ได้รับกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งในด้ำนโรงแรมและคอนโดมิเนียมก็ตำม บริษัทจึงพยำยำม
ขยำยพื้นที่กำรท ำงำนไปในพื้นที่ภำคใต้ ตำมที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำบริษัทได้งำนจำกกำรประมูลงำน ซึ่งมีมูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 2,000 ล้ำนบำท ส่วนหนึ่งเป็นงำนรับเหมำก่อสร้ำงในพื้นที่ภำคใต้ นอกจำกนี้ ปัจจุบันบริษัทรับงำน
เหมำก่อสร้ำงที่เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มูลค่ำโครงกำรประมำณ 700 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่ำเกำะสมุยเป็น
พื้นที่ที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงน้อย และเนื่องจำกเป็นเมืองท่องเที่ยวขนำดใหญ่ของประเทศไทย คำดว่ำงำนด้ำนโรมแรม
แ ล ะ 
รีสอรต์จะมีมำกขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์ส ำคัญในกำรขยำยรำยได้ของบริษัทคือกำรขยำยพื้นที่บริกำรให้ครอบคลุมมำกขึ้น 
ทั้งนี้ บริษัทเคยเข้ำประมูลงำนในต่ำงประเทศ คือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว แต่ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
และเมื่อกลับมำพิจำรณำงำนในประเทศไทย พื้นที่ประเทศไทยในหลำยพื้นที่ยังคงมีศักยภำพอยู่มำก บริษัทจึงเห็นว่ำ
กำรขยำยพื้นที่ท ำงำนไปยังพื้นที่ในประเทศไทยน่ำจะเป็นผลดีมำกกว่ำ  อีกทั้งกำรขยำยพื้นที่ท ำงำนจะเป็นกำรขยำย
โอกำสให้กับบริษัทอีกด้วย 

(2) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำบริษัทคำดว่ำในอีกประมำณ 3 ถึง 5 ปี
ข้ำงหน้ำบริษัทจะอยู่ในอันดับที่เท่ำไหร่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรช้ีแจงว่ำ บริษัทยังไม่ได้มีกำรประเมินว่ำในอีกประมำณ 3 ถึง 5 ปี
ข้ำงหน้ำบริษัทจะต้องอยู่ในอันดับใดในธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่สิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือกำรพัฒนำคุณภำพงำน รวมถึง
บุคลำกรของบริษัท และบริษัทเห็นว่ำกำรเติบโตแบบไม่เร็วมำกนัก แต่เติบโตอย่ำงมั่นคงน่ำจะเป็นผลดีมำกกว่ำ 

(3) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำบริษัทมีควำมเสี่ยงในด้ำนใดบ้ำง 
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 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรช้ีแจงว่ำ บริษัทมีควำมเสี่ยงในหลำยด้ำนที่บริษัทได้ท ำกำรประเมินไว้ 
เช่น ด้ำนกำรจ่ำยเงินจำกเจ้ำของโครงกำรที่เป็นหน่วยงำนเอกชน ด้ำนค่ำแรงข้ันต่ ำของแรงงำน หำกรัฐบำลชุดใหม่เพิ่ม
ค่ำแรงขั้นต่ ำเป็น 400 บำทต่อวัน รวมทั้งควำมเสี่ยงด้ำนควำมต่อเนื่องของรำยได้ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบำยบริหำรควำม
เสี่ยงในด้ำนนี้โดยกำรขยำยพื้นที่ท ำงำนเพื่อให้รำยได้งำนมีควำมต่อเนื่อง 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนแจ้งว่ำเนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับ
 รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ประธำนมอบหมำยให ้นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 
112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งก ำหนดให้บริษัทต้องจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบดุล) และงบก ำไรขำดทุน ณ วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มี
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเตมิ 
ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
ส ำ ห รั บ รอบปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด  ณ  วั นที่  3 1  ธั น ว ำคม  256 1 โ ด ย ว ำ ร ะนี้ ต้ อ งผ่ ำ นกำ ร อนุ มั ติ ด้ ว ย คะแนน เ สี ย ง 
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

หมำยเหตุ: วำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 100,100 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน 288,627,500 หุ้น  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

 ประธำนมอบหมำยให ้นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 
116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ “บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรอง ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละห้ำ (5) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี  หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนก ว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” 

 เนื่องจำกบริษัทมีก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 29.54 ล้ำนบำท จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2561 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 2.00 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 6.67 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำม
เพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  
โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
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เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2561 

 ประธำนมอบหมำยให ้นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 115 
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. ซึ่งก ำหนดห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุน
สะสมอยู่ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำม
กฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เนื่องจำกผลประกอบกำรของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีก ำไรสุทธิ  
(งบเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 29.54 ล้ำนบำท และมีก ำไรสะสม ณ 31 ธันวำคม 2561 จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2561 เป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงิน 15.00 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำ
จ่ำยปันผลร้อยละ 54.50 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำมกฎหมำยเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลซึ่งก ำหนดไว้ไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิปี 2561 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำสำมำรถเครดิต
เงินปันผลได้ตำมมำตรำ 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกรไดใ้นอัตรำ 20/80 นอกจำกน้ีได้ก ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรบั
ปันผล (Record date) ในวันท่ี 19 เมษำยน 2562 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวันท่ี 3 พฤษภำคม 2562 

 จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเตมิ 
ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำง
มำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงิน 15.00 ล้ำนบำท ตำมที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2562 

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
นำยประวัติ สิริภัทโรดม นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม และนำยสุรพล ศรีวีระสกุล ได้ขอตัวออกจำกท่ีประชุมเป็นกำรช่ัวครำว 
ในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระนี ้จำกนัน้ประธำนจึงมอบหมำยให ้นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 71 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ก ำหนดให้ กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน คือ  

1) นำยประวัติ สิริภัทโรดม รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
    ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 

2) นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 
3) นำยสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมกำร 
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 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกำยน 
2561 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2561 โดยได้เผยแพร่รำยละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่ำวไปยังผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์
ฯแล้ว แต่เมื่อครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรำยได้เสนอรำยช่ือบุคคลให้บริษัทพิจำรณำ 

 คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) พิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี 2562 ทั้ง 
3 ท่ำนกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและต ำแหน่งอื่น ๆ ตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกได้พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรที่พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระแล้วเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตำม
กฎหมำย และได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3  

 จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ กรรมกำรแต่ละท่ำนมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกี่ป ี

 ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ช้ีแจงว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 
มำตรำ 67 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ก ำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออก
จำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม กรณีสองปีแรกหลังจำกจดทะเบียนบริษัทให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง ดังนั้นจึงเสมือนว่ำกฎหมำยไม่มีกำรก ำหนด
จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ทั้งนี้กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทไว้ครำวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้ หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรบริษัทจนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำร 
ที่ครบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี 2562 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี  256 2 จ ำนวน 3 ท่ำน คือ  
1) นำยประวัติ สิริภัทโรดม 2) นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 3) นำยสุรพล ศรีวีระสกุล กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและ
ต ำแหน่งอ่ืนๆตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

6.1 นำยประวัติ สิริภัทโรดม 
เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

6.2 นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 
เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

6.3 นำยสุรพล ศรีวีระสกุล 
 เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 

 ประธำนมอบหมำยให ้นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 67 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 15. ก ำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ห้ำ (5) คน คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแต่งตั้ง นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนำงสำวฐิดำ จ ำเริญ
พฤกษ์ เป็นกรรมกำร เนื่องจำกเป็นผู้มีประสบกำรณ์และมีควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง และเป็นผู้ที่มี
คุณสมบั ติ ค รบถ้ วนและ ไม่ มี ลั กษณะต้ อ งห้ ำมแต่ งตั้ ง ให้ เป็ นกรรมกำรตำมกฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ข้ อมู ลของ 
ผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4  

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 2 คน คือ นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนำงสำวฐิดำ จ ำเริญ
พฤกษ์  เป็นกรรมกำรบริษัทเพ่ิมเติม ซึ่งจะท ำให้บริษัทมีกรรมกำรรวมจ ำนวน 11 คน เป็นผลให้ปจัจุบันบริษัทมีสัดส่วนกรรมกำร
อิสระต่อกรรมกำรทั้งคณะ เท่ำกับ 6 คน ต่อ 11 คน ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต ที่ก ำหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมกำรอิสระต้องมีอย่ำงน้อย 1/3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทั้งนี้ในจ ำนวนกรรมกำรบริษัท
ทั้งหมด 11 คน เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรทั้งสิ้นจ ำนวน 4 คน 

 จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่ำ เอกสำรประกอบกำรประชุมควรระบุ
หมำยเลขของสิ่งที่ส่งมำด้วยและระบุว่ำส ำหรับพิจำรณำในวำระใดไว้ทุกหน้ำเพื่อควำมสะดวกในกำรอ่ำนและสังเกตเห็น
ได้ง่ำย 

 ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร กล่ำวขอบคุณข้อเสนอแนะและจะน ำไปพิจำรณำส ำหรับ 
กำรประชุมครั้งถัดไป 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ แต่งตั้งกรรมกำรเข้ำ 2 คน คือ  
1) นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 2) นำงสำวฐิดำ จ ำเริญพฤกษ์ เป็นกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติม โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 2 ท่ำน คือ 1) นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 2) นำงสำวฐิดำ จ ำเริญ
พฤกษ์ ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

7.1 นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 
เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

7.2 นำงสำวฐิดำ จ ำเริญพฤกษ์ 
เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 ประธำนมอบหมำยให ้นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 90 
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจำรณำ
กลั่นกรองถึงควำมเหมำะสมที่สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนำด
ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ดังนี ้

1. ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยต่อครั้งกำรประชุม มีอัตรำเท่ำกับปี 2561 ดังนี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนในรูปแบบ 
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ปี 2561 

ค่าตอบแทนในรูปแบบ 
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ปี 2562 
ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมกำรที่ได้รับเงินเดือนประจ ำในฐำนะผู้บริหำร จะไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม 

2. ค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้จัดสรรให้กรรมกำรแตล่ะท่ำน โดย
ขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ทั้งนี ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บำท 

 จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ กรรมกำรบริษัทท่ำนใดได้เบี้ยประชุม 
และท่ำนใดไม่ได้เบี้ยประชุม 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรช้ีแจงว่ำ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรมี
จ ำนวนทั้งสิ้น 7 ท่ำนจะได้รับเบี้ยประชุม ส่วนกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมมีจ ำนวน 4 ท่ำน  

(2) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ กรอบวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำร
จ ำนวน 2,000,000 บำท นี้ผู้ใดมีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร  

 ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ช้ีแจงว่ำเป็นอ ำนำจของประธำนกรรมกำรที่จะบริหำรจัดกำรตำม
เงื่อนไขที่ได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

(3) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ โดยปกติแล้วคณะกรรมกำรบริษัท
ประชุมกันกี่ครั้งต่อปี 

 ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท ์ประธำนกรรมกำร ช้ีแจงว่ำ โดยปกติคณะกรรมกำรบริษัทประชุมประมำณ 4 ครั้งต่อ
ปี  

(4) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่ำ หำกคณะกรรมกำรบริษัทประชุมจะ
ประชุมกันถี่ข้ึนหรือบ่อยขึ้นเพื่อร่วมกันวำงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจผู้ถือหุ้นก็ไม่ขัดข้อง 

 ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร กล่ำวขอบคุณส ำหรับค ำแนะน ำ 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2562 

 ประธำนมอบหมำยให ้นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 
120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57. ก ำหนดว่ำ “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนใน
กำรสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 

1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 218      หรือ 
2) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4334    หรือ 
3) นำงพรทิพย์  เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 7633    หรือ 
4) นำงสำวชมำภรณ์  รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 9211     

 หรือผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นภำยใน บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด ท่ีได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้
ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทน  
ในกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2562 เป็นเงินจ ำนวน 1,220,000 บำท (ค่ำตอบแทนปี 2561 เท่ำกับ 1,220,000 บำท) 

 จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ ในวันน้ีผู้สอบบัญชีดังมีรำยนำมข้ำงต้น
ทั้ง 4 ท่ำนได้มำเข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ 

 ตอบ นำงสำวสุนันทำ ค ำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ช้ีแจงว่ำ ผู้สอบบัญชีดังมีรำยนำมข้ำงต้นทั้ง 4 ท่ำนไม่ได้มำเข้ำร่วม
ประชุมด้วย โดยตนเป็นตัวแทนผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมใน
ครั้งนี ้

(2) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ บริษัทได้แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจำก
บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมำเป็นจ ำนวนกี่ปีแล้ว 

 ตอบ นำงสำวสุนันทำ ค ำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ช้ีแจงว่ำ ผู้สอบบัญชีจำก บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทมำเป็นจ ำนวน 5 ปี 

(3) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้ำทีไ่ด้
ครำวละไม่เกินก่ีปี 

 ตอบ นำงสำวสุนันทำ ค ำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ช้ีแจงว่ำ บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี โดย
หำกผู้สอบบัญชีท่ำนใดลงลำยมือช่ือในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทครบ 7 ปีแล้ว ก็สำมำรถให้
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ผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นภำยใน บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด ที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำม
เห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทต่อได้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 และ
ก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2562 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 218 หรือนำงสำวนงรำม 
เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4334 หรือนำงพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 7633 หรือนำงสำว
ชมำภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9211 หรือผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นภำยใน บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด ที่
ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำน
งบกำรเงินของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2562 เป็นเงินจ ำนวน 1,220,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

วาระที่ 10  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 105 วรรคสอง ก ำหนด
ไว้ว่ำผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่น
นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระนี้เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
ซึ่งประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดในกำรประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วำระ สอบถำมข้อมูล และ/หรือให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรน ำไปปฏิบัติต่อไป 

 ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถำมว่ำ บริษัทมีนโยบำยในกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน
หรือไม่ และเข้ำร่วมกับโครงกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันหรือไม่ อย่ำงไร 

 ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ช้ีแจงว่ำบริษัทมีนโยบำยในด้ำนควำมโปร่งใส (Transparency) 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังไม่ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกกับโครงกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันดังกล่ำว 

นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร กล่ำวเสริมว่ำบริษัทเคยเข้ำร่วมอบรมกับโครงกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน แต่
สำเหตุที่ยังไม่ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเนื่องจำกยังคงมีเง่ือนไขหรือข้อที่จะต้องพิจำรณำ ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจด้ำน
รับเหมำก่อสร้ำงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญเช่นกัน โดยเฉพำะกำรเข้ำประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งปัจจุบันใช้
ระบบ e-bidding ที่มีควำมโปร่งใส  

(2) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถำมว่ำ มีกรอบระยะเวลำเข้ำร่วมกับโครงกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปช่ันหรือไม่ 

 ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ช้ีแจงว่ำยังไม่มีกรอบระยะเวลำที่แน่ชัดเนื่องจำกยังต้องพิจำรณำ
เง่ือนไขต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีนโยบำยในด้ำนควำมโปร่งใส (Transparency) มำระยะหนึ่งแล้ว
เช่นกัน ซึ่งปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปีของบริษัทในหน้ำท่ี 79. หัวข้อ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(3) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน เสนอแนะว่ำ ในฐำนะตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้
ลงทุนซึ่งได้รับมอบหมำยได้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำรที่สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม ทั้งนี้ 
สมำคมท ำหน้ำที่อยู่ด้วยกันสองส่วน คือ ท ำหน้ำที่ประเมินบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ทุกบริษัทในเรื่องของ
กำรเปิดเผยข้อมูล และสองกำรให้ควำมเท่ำเทียมแก่ผู้ถือหุ้น และในโอกำสนี้ขอกล่ำวชมเชยคณะกรรมกำรบริษัทที่เข้ำ
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ร่วมประชุมครบถ้วนทุกคน อย่ำงไรก็ดี เมื่อกลับไปดูสถิติคะแนนที่สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนประเมินบริษัทในปีที่ผ่ำนมำ 
บริษัทได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 77.5 ส ำหรับในปีน้ีขอเอำใจช่วยให้บริษัทได้คะแนนเต็ม 100  

(4) นำยธีรพัฒน ์จิรพิพัฒน์ กรรมกำร สอบถำมว่ำคะแนนท่ีขำดหำยไปเป็นเพรำะสำเหตุใด 

 ตอบ นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน ช้ีแจงว่ำ เนื่องจำกบริษัทไม่ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่เป็น
ตัวแทนในกำรเข้ำอบรมกับสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนจึงอำจท ำให้คะแนนขำดหำยไปในส่วนนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุก
ท่ำนทีส่ละเวลำอันมีค่ำมำเข้ำร่วมประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม 

 ปิดประชุมเวลำ 15.21 น. 

 

  
 (นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์) 
 ประธำนท่ีประชุม  


