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การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
วนัจนัทร์ที ่29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. 
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วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียง 
1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนเวน้แต่ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้ซ่ึงจะแจง้คะแนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละวาระต่อไป 
3. เม่ือส้ินสุดการน าเสนอขอ้มูลแต่ละวาระ เลขานุการบริษทัจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละวาระ และสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์

จะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอใหย้กมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรคะแนนเพ่ือนบัคะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติท่ีประชุม โดยผูถื้อหุ้น
ท่ีไม่ไดย้กมือ หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัรลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อ
หุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะก ากบัดว้ย 

4. เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการประชุม ในระหว่างด าเนินการประชุมจะไม่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงเห็นดว้ย โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเม่ือเสร็จ
ส้ินการประชุม ยกเวน้วาระท่ี 6 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ จะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะทุกราย 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉันทะมาแลว้ ให้ถือว่าการออกเสียง
ลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้ับเป็นมติท่ีประชุม ซ่ึงบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดบ้นัทึกการออกเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะส าหรับกรณีดงักล่าวในระบบเป็นการล่วงหนา้แลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุมจะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียงแต่อยา่งใด  

6. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมาประชุมแทน โดยมิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกคะแนนเสียงในแต่ละวาระไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉนัทะไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชวิ้ธีเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมการประชุมสายเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้ได ้โดย
ฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 



3 LOGO 

คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ 

คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

วาระที ่3 อนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2561  
วาระที ่4 อนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  

วาระที ่6 เลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

วาระที ่8 แต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 

วาระใดคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่5 อนุมตัิการจ่ายโบนัสส าหรับผลประกอบการปี 2561 ให้กบักรรมการ 

วาระที ่7 อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

รายละเอียดดงั ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 (หน้า 12-28) ท่ีแนบกบัหนงัสือเชิญประชุม 
1 
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อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้กรรมการ (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ) ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 จ านวนรวม 930,000 บาท 

อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ รศ.พิเศษ เสตเสถียร 
และ นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง   

อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ  733,881 บาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินและหุน้ปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 เป็นจ านวน  48,424,970  บาท หรือในอตัรา 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือในอตัราหุ้นละ 0.00825 
บาท (หุน้ปันผลอตัราหุน้ละ 0.00625 บาท และเงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.002 บาท)  

วาระส าคญัที่น าเสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นปี 2561 

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ในอตัราเท่ากบัปี 2560 

อนุมติัแต่งตั้งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท  

ส าเนารายงานการประชุม 2018 AGM ปรากฏดงัส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1 (หน้า 12-28) ทีแ่นบกบัหนังสือเชิญประชุม 
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อนุมติัการ ลดทุน จดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 733,712,251.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 733,711,662 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 5,869,693,296 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท โดยตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย 
และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

อนุมติัการ เพิม่ทุน จดทะเบียนจ านวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 293,484,664 หุน้   มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียน 733,711,662 บาท เพิ่มเป็น 770,397,245 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
6,163,177,960 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

วาระส าคญัที่น าเสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในปี 2561 (ต่อ) 

อนุมติั การแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

อนุมติั การจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 293,484,664 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการออกหุน้ปันผล 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 ในอตัรา 20 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ 

6 
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• ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

          บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 และได้
ส่งส าเนารายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน 14 วนั) พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.trc-con.com)   
•   ความเห็นของคณะกรรมการ 

         คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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วาระที่ 1 ต้องการมติเห็นชอบโดยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระที ่1 

ทีป่รึกษากฎหมายจะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงวาระที ่ 1 หลงัการพจิารณาวาระถัดไป 

8 



วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 

รายละเอียดดงัรายงานประจ าปี 2561 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ ในรูปแบบ QR Code หรือสามารถ Download ผา่น www.trc-con.com 
1 9 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อย 
ปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 

(หน่วย : ล้านบาท) 
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ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

  The 2018 Actual Performance 
  TRC SKW Hydrotek 

SKW JV 
TRC UT TRCM TRCE TRC Inter TRC Invest APOT & TRC  

Consol         (Oman) (Oman) (Hong Kong) (Mauritius) SH Crossing 
Construction services income  1,329.57  844.58  82.87    0.00  0.00  0.00  0.00    2,256.65  
Cost of services  -1,569.58  -727.00  -58.22    0.00  0.00  0.00  0.00    -2,344.76  
Sales       5.73            5.73  
Cost of sales       -6.37            -6.33  
Gross profit  -240.01  117.58  24.66  -0.65  0.00  0.00  0.00  0.00    -88.72  
Other revenue                     
   Interest income 0.23  6.42  2.12  0.01  0.00  0.00  1.32  0.00    0.84  
   Other income 18.72  35.50  0.00  0.13  0.00  0.00  0.00  0.00    41.31  
SG&A -272.74  -42.97  -0.65  -5.49  -0.27  -0.27  -0.60  -10.01    -318.43  
finance cost -27.87  -0.73    -0.60  -0.01  -5.64  -2.30  -63.18    -21.29  
(Bad debt and doubtful debt) reversal -1,805.76  0.00  0.00    0.00  0.00  -1.09  0.00    -365.69  
Loss from impairment on investment             -100.00  -1,261.27  -1,212.73  
Share of loss from investment in associate (APOT)                 -47.39  -47.39  
Share of profit from investment in joint venture (SHC)                 1.96  1.96  
Earning before income tax expenses -2,327.42  115.79  26.13  -6.59  -0.28  -5.91  -102.67  -1,334.47  -45.43  -2,010.13  
Income tax expense -1.27  -24.56  -6.24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    -32.30  
Profit for the period -2,328.69  91.23  19.89  -6.59  -0.28  -5.91  -102.67  -1,334.47  -45.43  -2,042.43  
Profit attributable to non-controlling interests of the 
subsidiaries                   

1.86  

Profit attributable to equity holders of the Company                   -2,040.57  
  

Gross Profit Margin for construction services income  -18.05% 13.92% 29.75% -3.90% 

Gross Profit Margin for sales -11.30% -11.17% 
Net Profit Margin -172.68% 10.29% 23.40% -115.06% -88.55% 

11 
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Projects on Hand 
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Projects highlight Signed Project Value 
(MB) 

1. Block valve & facility stations of the 5th Transmission Pipeline Project 
Phase 1 (5TP1) 

March 2018 755.23 

2. Construction of Overpass Bridge, Manhole and Underground Duct 
Bank on Rama 3 Road at Na-Ranong Intersection  

September 2018 1,524.37 

3. The engineering, procurement, construction & system installation for 
Lubricants Distribution Center Project 

November 2018 600.00 

Total 2,879.60 

New Projects in 2018 

14 
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เหตุการณ์ที่ส าคญัช่วงปี 2561 

2018 
CG Scoring 

Excellent CG Scoring 

Excellent CG Scoring for the second 
consecutive year 

15 



16 LOGO 

Lorem ipsum dolor sit dolore velit esse amet, 

consectetuer adipiscing elit, vero sed diam 

nonummy nibh 

เหตุการณ์ที่ส าคญัช่วงปี 2561 

16 
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  I) Debenture (Revolving)  500 MB  

 II) Debentures Baht 2,000 million Still not issue  

เหตุการณ์ที่ส าคญัช่วงปี 2561 
การออกหุ้นกู้ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (อนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2558) 

Issuance Date Maturity Date 
Amount 
 (MB) 

  Debenture Holders 
Interest Rate 

(Per year) 

8 Jul 2015 8 Jul 2017 (Expired) 100 10 persons 4.68% 

10 Mar 2016 10 Mar 2018 (Expired) 200 10 persons 4.40% 

12 Jul 2017 12 Jul 2018 (Expired) 100 10 persons 4.50% 

15 Mar 2018 17 Mar 2020 (2-year) 180 9 persons 4.80% 

Outstanding Balance as at 31 Dec 2018 180 

29 Mar 2019 debenture redemption prior to the maturity date  (150) Because at the end 2018, the Company could not maintain (Covent given to 
debenture holders EBITDA to interest ratio   4 times) 

Outstanding Balance 30 

17 



18 LOGO 

รางวลัด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ ในปี 2561 

รางวลั “ผู้ผ่านการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสี
เขยีว ร่วมกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง” 

รางวลั “Environment, Social, Governance : ESG & 
Sustainability Performance Assessment” ระดบัดมีาก 

ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขยีว
ระดบัที่ 3 ระบบสีเขยีว (Green System) 

18 



Jan-Mar 2019 : TRC Group obtained 5 Projects total work value 3,187 MB 
The significant projects consisting of 

Conversion of Overhead Line to Underground System Project, 
Ratchadaphisek-Asoke Route. 
Rama IV Road (Khlong Toei MEA Branch  District –Soi Phai Singto) Ratchadaphisek 
Road (Rama IV Road Samsen Canal) New Phetchaburi Road (Chalerm Mahanakorn 
Expressway - Ekamai Nuea-Phetchaburi Intersection) 

Owner:  Metropolitan Electricity Authority 

Scope of Work: Conversion of Overhead Line to Underground 
System, road length of approximately 8.2 kilometers. 

Contract Value:  Baht 2,205 million 

Project Period: 05 Feb 2019 -19 Jun 2022 

 
 

Design, Supply, Construction and Commissioning of Refined 
Glycerin Plant Project. 

 
Bang pa-in, Ayutthaya (BBF Plant) 

Owner:  Bangchak Biofuel Company Limited (BBF) 

Scope of Work: Construct new Refined 

Glycerin Plant which be able feed crude glycerin from exiting 
biodiesel is 100 Tons/day 

Contract Value:  Baht 389.75  million 

Project Period: 11 Feb 2019 -13 Sep 2020 

 
 

Owner:  Road Construction 2, the Department of Highways 

Scope of Work: Construction of Concrete Road 8.26 
kilometers including Lighting system. 

Contract Value:  Baht 558 million 

Project Period: 1 Mar 2019 -18 Jan 2021 

 
 

Highway Route No. 3304, connecting between Highway Route No. 
315 (Don Si Non)– Highway Route No. 331 (Plaeng Yao) Section 2.  
 
 Chachoengsao  Province 

19 



“A Pioneer Organization who delivers innovative project 
solution in the region” (CLMVT) 

 

“เรามุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างสรรค์นวตักรรมและตอบสนองความต้องการทีด่ทีีสุ่ดให้กบั
ลูกค้าทั้งในประเทศและภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (CLMVT)” 

 
 

TRC VISION 

TRC MISSION 
To our Customer To our Society 

To our 
Employees 

VISION & MISSION (อนุมตัิโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั เดอืนพฤศจิกายน 2561) 

We will conduct business with good corporate 
responsibility. 
เราจะบริหารจดัการธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

We will deliver excellent service with high quality , 
environmental and safety awareness to ensure our 
clients’ success. 
ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภยั 
และน ามาซ่ึงความส าเร็จของธุรกิจลกูคา้ 

We will deliver sustainable returns through good 
governance. 
สร้างผลตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจอยา่งย ัง่ยืนและบริหาร 
งานอยา่งโปร่งใส 

We will create best working environment and 
become the best  Operational – excellence 
organization. 
 เราจะสร้างเสริมบรรยากาศการท างานใหดี้ท่ีสุดและเป็น
องคก์รท่ีมีการปฏิบติัการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

20 



21 LOGO 

วาระที่ 2 เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่รับทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 

ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 

ทีป่รึกษากฎหมายประกาศผลคะแนนเสียงวาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นปี 2561 

21 21 



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 
2561  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี 

งบการเงิน ปรากฏในหนา้ท่ี 151-216 ของรายงานประจ าปี 2561 
1 22 
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การเปลีย่นแปลง 

เพิม่ขึน้ / (ลดลง) ร้อยละ 

(1,542.60) (33.55) 

510.20 27.69 

(1,542.60) (33.55) 

(131.31) (5.39) 
(2,133.22) (22.96) 

  ปี 2561 ปี 2560 

สินทรัพยร์วม 3,055.78 4,598.38 

หน้ีสินรวม 2,352.76 1,842.56 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 703.02 2,755.82 

รายไดร้วม 2,304.52 2,435.83 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ (2,040.43) 92.79 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 3.35 เท่า 0.67 เท่า 

มูลคา่ท่ีตราไว ้ 0.125 บาท 0.125 บาท 

มูลคา่ตามบญัชีต่อหุน้ 0.11 บาท 0.47 บาท 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น  (0.331) บาท 0.016 บาท 

สรุปสาระส าคญัผลการด าเนินงานปี 2561 และฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2561  
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กรณีไม่รวมต้นทุนการให้บริการก่อสร้างโครงการ APOT 

24 

  4th Qtr 2018 2018 

Million Baht 

Gross Profit 
Margin/ 

(Negative Gross 
Margin) 

Million Baht 

Gross Profit 
Margin/ 

(Negative Gross 
Margin) 

Construction services revenue 670.49 2,256.65 

Cost of construction services -1,055.53 -2,344.76 

Negative Gross Margin -385.04 -57.43% -88.11 -3.90% 

If excluding additional cost of construction services 
from APOT's project in the 4th Qtr 2018 

Less: Cost of construciton services of APOT Project in 
the 4th Qtr 

-467.95 -467.95 

Gross Profit  82.91 12.37% 379.84 16.83% 



25 LOGO 

วาระที่ 3 ต้องการมติเห็นชอบโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 
อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561  ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี 

ปรึกษากฎหมายจะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงวาระที ่ 3 หลงัการพจิารณาวาระถัดไป 

25 



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  

1 26 
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            ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดวา่  
                       “ห้ามมิให้แบ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงินก าไร ในกรณทีี่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงนิปันผล”  
นอกจากน้ี ตามมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 ก าหนดวา่ 
“บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ”  ซ่ึงในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฏหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ มีทุนส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล:  
                   บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณ ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังจาก
ส ารองตามกฎหมาย โดยอาจจะเปล่ียนแปลงได้ ข้ึนกบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต ท่ีจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

งบการเงิน TRC 

ขาดทุนสุทธิ ปี 2561 (2,328.69) 

ขาดทุนสะสมยงัไม่ได้จัดสรร (1,386.22) 

(หน่วย : ล้านบาท) 
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ผลด าเนินงาน 
ก าไรสุทธิของ TRC  

(ล้านบาท) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

อตัราปันผล (บาทต่อหุ้น) จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงนิ/หุ้นปันผลต่อก าไรสุทธิ 
หลงัหักส ารองตามกฎหมาย เงนิปันผล หุ้นปันผล รวม เงนิปันผล หุ้นปันผล 

ปี 2556 81.33 0.500 0.05 - 0.05 40.82 - 52.85% 

ปี 2557 255.67 0.125 0.003472 
0.031250 

(4:1) 
0.034722 11.54 103.82 45.63% 

ปี 2558 399.13 0.125 0.01 
0.0156250 

(8:1) 
0.0256250 45.64 71.30 30.48% 

ปี 2559 357.93 0.125 0.004 
0.0178571 

(7:1) 
0.0218571 20.54 91.71 30.01% 

ปี 2560 101.91 0.125 0.002 
0.00625 
(20:1) 

0.00825 11.74 36.69 47.86% 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลปี 2556 - 2560 
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วาระที่ 4  ต้องการมติเห็นชอบโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 
อนุมตังิดจ่ายเงนิปันผล และงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  

ขอประกาศผลคะแนนเสียงวาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2561 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัสส าหรับผล
ประกอบการปี 2561 ให้กบักรรมการ   

1 30 
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ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดวา่  
“ห้ามมใิห้บริษทัจ่ายเงนิหรือทรัพย์สินอืน่ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษทั 

 ในกรณทีีข้่อบงัคบัของบริษทัมไิด้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม” 
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รายช่ือกรรมการ โบนัสปี 2561 (บาท) โบนัสปี 2560 (บาท) 

1. ประธานกรรมการ  
       นางไพจิตร รัตนานนท ์

230,000 330,000 

2. กรรมการอสิระ 4 คน ๆ ละ 150,000 บาท 
- รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  
- นายอรุณ จิรชวาลา   
- รศ.พิเศษ เสตเสถียร   
- นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์  

 
105,000 
105,000 
105,000 
105,000 

 
420,000 

 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 

 
600,000 

รวมโบนัสกรรมการ 650,000 930,000 

เสนอการจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 รวม 650,000 บาท  

ลดลง 30%  32 
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วาระที่ 5 การจ่ายโบนัสให้กบักรรมการต้องการมติเห็นชอบ 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ทีป่รึกษากฏหมายประกาศผลคะแนนเสียงวาระที ่ 4  

พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  

ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 
อนุมตักิารจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
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วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

34 
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ตามข้อบังคบัข้อ 15 ของบริษัทฯ 
  
 “ขอ้ 15 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการ

ออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ และ
กรรมการทีอ่อกตามวาระนั้นอาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่
กไ็ด้”   

ในปี 2562 มีกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 3 คน ดงันี ้

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ  

2. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ* 

3. นางสาวภาวติา ลีส้กุล กรรมการ 

- หลกัเกณฑ์กรรมการอสิระและประวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ (รายละเอยีดดงั ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 ทีแ่นบกบัหนังสือเชิญประชุม) 

ในการสรรหากรรมการ บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถห.เสนอช่ือบุคคล
ทีเ่ห็นว่ามคุีณสมบตัิเหมาะสมเพือ่รับการคดัเลอืก ในช่วงวันที ่17 ก.ย. 

- 31 ธ.ค. 61 ผ่านระบบข่าวของ SET  ไม่มผู้ีถือหุ้นรายใดเสนอช่ือ
บุคคลมายงับริษทัฯ 

*นายอรุณ จิรชวาลา ไดแ้สดงความประสงคท่ี์จะไม่เขา้รับต าแหน่งกรรมการบบริษทัฯ หลงัจากครบวาระในคร้ังน้ี เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี ต่อเน่ืองกนั 
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นางไพจิตร รัตนานนท์ 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  

วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษทั 
25 เมษายน 2548 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการ 

การอบรม:   
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142/2011 
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 15/2007 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 38/2005 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่29 มี.ค. 2562: 0.364% (22,444,699 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นมารดาของ 
นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนางสาวภาวติา ล้ีสกุล 
กรรมการ และผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: 
ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จ านวน 2 แห่ง) 

การเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2561 

กรรมการบริษทั: 6/7 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั/หน่วยงาน 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั  บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited (ประเทศฮ่องกง) 

2545 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั 

2547 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยโตกชูุไก จ ากดั 

กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี 
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นางสาวภาวติา ลีส้กลุ 
กรรมการ และผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร  

วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษทั 
8 สิงหาคม 2561 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่29 มี.ค. 2562: 0.184% (11,343,479 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท ์
ประธานกรรมการ และนายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนอ้งสาวของ 
นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  
ปริญญาโท International Economics and Finance, Keio University ประเทศญ่ีปุ่น และ 
Brandeis International Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม:    
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: 
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 11/2016 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 151/2018 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี 

การเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2561 

- กรรมการบริษทั: 1/1 
- คณะกรรมการบรรษทัภิบาล: * 
- คณะกรรมการจดัการ 2/2 

* ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษทัภิบาล เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั/หน่วยงาน 

2556 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
“GOLD” 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่:  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั/หน่วยงาน 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ  ากดั 

ต าแหน่งในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 1 แห่ง  
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก าจร  ตติยกวี   
(ผู้ทีเ่สนอเป็นกรรมการอสิระแทนนายอรุณ จิรชวาลา) 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่29 มี.ค. 2562: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  
• Sasin Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• Health Care Evaluation and Management Skills, University of Toronto 
• Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• วฒิุบตัรกมุารเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• วฒิุบตัร กมุารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี 

การอบรม:    
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: Director Accreditation Program (DAP)  
   รุ่นท่ี 35/2005 
-  สถาบนัวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม 
   เอกชน (ปรอ.)  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

2560 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) “BJC” 
2552 - 2557 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2548 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่: (จ านวน 1 แห่ง) 

ต าแหน่งในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: (จ านวน 1 แห่ง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

ปัจจุบนั  ขา้ราชการบ านาญ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2558 - 2559  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2557 - 2558  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา 

2556 - 2558 กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยันวมินทราธิวาช 

2552 - 2557  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 38 



39 LOGO ทีป่รึกษากฎหมายประกาศผลคะแนนเสียงวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนพเิศษให้กรรมการ 

ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน เลอืกตั้งกรรมการทีค่รบวาระสามท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง ใน 
บตัรลงคะแนนเสียงทีแ่ยกการลงคะแนนส าหรับกรรมการแต่ละคน 

วาระที ่6 ต้องการมติเห็นชอบโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน และเสนอให้ผู้ถอืหุ้นลงมติเลอืกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

หลงัออกเสียงครบทั้งสามคน เจ้าหน้าทีจ่ะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกคนพร้อมกนัในคราวเดยีว 

6.1   นางไพจิตร รัตนานนท์   ประธานกรรมการ  

6.2   นางสาวภาวติา ลีส้กุล   กรรมการ 

6.3  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก าจร  ตติยกว ี กรรมการอสิระ (แทนนายอรุณ จิรชวาลา) 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562  ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนรายเดือน & ค่าตอบแทนอ่ืน ในรูปแบบและอตัราทีจ่ะน าเสนอต่อไป 

ค่าเบ้ียประชุม 
ให้เฉพาะกรรมการอสิระทีม่าร่วมประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย 

โบนสัส าหรับผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

น าเสนอในวาระที ่5 แล้ว 

1 

2 

3 
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  ปี 2561 

1.  คณะกรรมการบริษทั 
    1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

  

           -  ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน 
           -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน 
           -  กรรมการอสิระ 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
           -  กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
     1.2 ค่าตอบแทนอืน่ 1. ประธานกรรมการ: เงินประกนัสังคม  เงินสมทบกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต ประกนัการเดินทาง  ประกนั
อุบติัเหตุกลุ่ม ประกนัสุขภาพ รถประจ าต าแหน่ง คนขบัรถ 
และค่าน ้ ามนั 

2. กรรมการอิสระ: ประกนัสุขภาพ 
3. ประกันภัยความรับผิดส าหรับ กรรมการและผูบ้ริหาร 

วงเงินจ ากดัความรับผดิ 100,000,000 บาท 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 และ 2562 
ปี 2562 (เสนอคร้ังนี)้ 

  
 

          เท่ากบัปี 2561 
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  ปี 2561 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

     ค่าเบีย้ประชุมให้กบักรรมการอสิระ 10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

3.  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
     ค่าเบีย้ประชุมให้กบักรรมการอสิระ 
       

 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

4.  คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
     ค่าเบีย้ประชุมให้กบักรรมการอสิระ 

 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
     ค่าเบีย้ประชุมให้กบักรรมการอสิระ 

 
10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุม 

6.  คณะกรรมการบริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร  
ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั 

7.  คณะกรรมการจดัการ ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร  
ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั 

ปี 2562 (เสนอคร้ังนี)้ 

       
         เท่ากบัปี 2561 

       ยกเลิกคณะกรรมการจดัการ 
ในเดือนมกราคม 2562 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 และ 2562 (ต่อ) 
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วาระที่ 7 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ต้องการมติเห็นชอบ 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 
อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

ทีป่รึกษากฎหมายประกาศผลคะแนนเสียงวาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
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วาระที่ 8 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2562 
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    ช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี  

1. นางสาววนันิสา งามบวัทอง  6838 

2. นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ 4752 

3. นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั  9169 

4. นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ  8134 

พจิารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั ดงันี ้ 

        ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอทั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
รวมทั้ งไม่มีรายการท่ีก่อให้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 
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47 LOGO ทั้งนี ้ค่าสอบบัญชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ที่เรียกเกบ็เท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดนิทาง เป็นต้น 

 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560 

บริษัทสอบบัญชี บริษทั สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จ  ากดั 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั (“EY”) 

• ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 1,200,000 
(เสนอเพือ่อนุมตัิ) 

1,050,000 1,000,000 

บริษทัย่อย:  
• ค่าสอบบญัชีของบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั  940,000  850,000  820,000 
• ค่าสอบบญัชีของกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค สหการ * 400,000  400,000 
• ค่าสอบบญัชีของบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ  ากดั 285,000  400,000  100,000 
• ค่าสอบบญัชีของบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ  ากดั 410,000  400,000   ไม่ไดใ้ช ้EY 

รวมทั้งส้ิน 2,835,000  3,100,000  2,370,000 
ค่าบริการอืน่:  

     ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ตามจริง 11,703 20,644 
* ณ ส้ินปี 2561 โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคท่ีเกาะสมุย ท่ีกิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค สหการรับผิดชอบไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และอยูร่ะหวา่งรับประกนัผลงานก่อสร้าง  ดงันั้น ในปี 2562 จึงไม่ตอ้งมีการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงิน 

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ที่เสนอในคร้ังนี ้ (หน่วย : บาท) 
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วาระที่ 8 ต้องการมติเห็นชอบโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 
อนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2562 รวมทั้งค่าสอบบัญชี 

ทีป่รึกษากฎหมายประกาศผลคะแนนเสียงวาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
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วาระที่ 9   พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรคสอง 
  ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ ที่ประชุมพจิารณา
เร่ืองอืน่นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอกีกไ็ด้ 
 
  
 

 ผู้ถือหุ้นทีส่ามารถเสนอวาระเพือ่พจิารณาเร่ืองอืน่ต้องมหุ้ีนรวมกนัไม่น้อยกว่า 2,054,388,608 หุ้น 

ทีป่รึกษากฎหมายประกาศผลคะแนนเสียงวาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีปี 2562 รวมทั้งค่าสอบบญัชี 

Reminder:   
เมือ่เสร็จส้ินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงทีอ่อกเสียงเห็นด้วยทุกวาระ ให้กบัเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ 

49 



50 LOGO 50 



THANK YOU 
TRC Construction Public Company Limited 
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