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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 
ของ 

บริษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
    ประชุมเม่ือ   วนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. 

ท่ี ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

    นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย  ์ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวช้ีแจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอ
เพ่ิมวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนท่ีบริษทัจะส่ง
หนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
รวมทั้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงในการประชุมคราวน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
เสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นอกจากน้ี บริษทั
ไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 เป็นตน้มา เพ่ือให ้       
ผูถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

    เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงถึงวิธีปฏิบติัสาํหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระ
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง โดยการลงมติเป็นดงัน้ี 
    - วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง     
       ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
    - วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  
    - วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม            
2. สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ผูถื้อหุ้น

เรียบร้อยแลว้ เพ่ือใช้ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยประธานท่ี
ประชุมจะถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือข้ึน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับ    
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บตัรลงคะแนน โดยจะไดน้าํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

      สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่านเพ่ือ
รวบรวมความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดท้าํการรวบรวมคะแนน     
ไวใ้นคอมพิวเตอร์แลว้ ดงันั้นผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ไม่ตอ้ง   
ออกเสียงลงคะแนนอีก   

4. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นระบบบาร์โค้ด และได้แต่งตั้ งให ้       
The legists Group เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไป         
ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เชิญตัวแทนผู ้ถือหุ้นมาเป็น                
ผูส้ังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียง 2 ท่าน ซ่ึงนางสุนีย ์สีละสุภา และ นางสาวนํ้ าฝน ชุวสัวตั ตวัแทน      
ผูถื้อหุน้อาสาเป็นพยานตรวจนบัคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

5. หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะซกัถามหรือตอ้งการใหค้ณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการช้ีแจงเพิม่เติม
ในประเด็นใด ขอให้ผูถื้อหุ้นแจ้งช่ือ นามสกุล เพ่ือจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไวใ้นรายงานการประชุม         
โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถามเม่ือจบการนาํเสนอในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

เลขานุการบริษทัไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 
ดงัน้ี 

1)  กรรมการบริษทัท่ีเข้าประชุม 
                  1. นายอศัวิน คงสิริ   ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)                
                  2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์        กรรมการบริษทั    
       ประธานกรรมการบริหาร  
     กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
                                     กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
                  3. นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร       กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
         ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
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                  4. นายถวลัยศ์กัด์ิ  สุขะวรรณ             กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
      กรรมการตรวจสอบ  
         กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
     กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง         
                  5. ดร.ภาวิช ทองโรจน ์               กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
    กรรมการตรวจสอบ 
         ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

 6. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์        กรรมการบริษทั    
       กรรมการบริหาร  
      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
                  7. นายณรงค ์แสงสุริยะ               กรรมการบริษทั   
                                     กรรมการบริหาร 
      กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
       กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง                 

8. นายประเสริฐ มริตตนะพร       กรรมการบริษทั   
         กรรมการบริหาร 
         กรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม     
                   9. นายรัตน ์สนัตอรรณพ             กรรมการบริษทั 
          กรรมการบริหาร               
                   10. ดร.อนุกลู ตนัติมาสน ์           กรรมการบริษทั  
          กรรมการบริหาร 
   กรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
       สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไป 

คณะกรรมการมีจาํนวนทั้งส้ิน 10 คน มีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคร้ังน้ี
จาํนวน 10 คน ตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ คิดเป็นสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 100%  

2)  ผู้บริหารท่ีเข้าประชุม                            
 1. นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์        รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร  

              2. นายไพรัตน ์พรหมอินทร์                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3     
 3. นายธรรมนูญ สุรรัตน์                 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4  
 4. นายวชัระ แสงหตัถวฒันา            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวิศวกรรม                
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              5. นายพิชยั เฉยบาํรุง                       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซ้ือ   
6. นางรินรดา ตั้งตรงคิด                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน       

              7. นายวิบูลย ์องัคพิพฒันชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกัตรวจสอบภายใน    
           

3)  ผู้สอบบัญชี      
นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ   บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

4)  ท่ีปรึกษากฎหมาย   
    นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน ์    The legists Group 

ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน  

5)  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
นายเมธี อนัอดิเรกกลุ 

 

นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กล่าวขอบคุณ
ผูถื้อหุ้นท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 และไดแ้ถลงต่อผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมก่อนเร่ิม   
การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่า ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจาํนวนทั้ งส้ิน 30,639 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้ งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ทั้ งส้ิน 1,693,896,872 หุ้น โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา           
9.30 น. มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 1,750 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้ งส้ิน 1,003,302,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
59.2304 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด แยกเป็นผูถื้อหุน้ 
    มาประชุมดว้ยตนเอง 374 ราย จาํนวนหุน้          45,130,625  หุน้ 
    รับมอบฉนัทะ     1,376  ราย จาํนวนหุน้        958,171,715   หุน้ 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงกาํหนดใหมี้ผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมด โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให ้        
นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 1,198 ราย เป็นจาํนวน 
288,336,256 หุน้  

ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

       ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ท่ีจะรับรองใน
วาระน้ี เป็นรายงานจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ 
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น      
ซ่ึงบริษทัไดน้าํส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี      
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11 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอขอแกไ้ข โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสาํเนารายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2559 ซ่ึงไดน้าํส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. 
ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น เห็นควร
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ดงักล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณา  

ท่ีประชุมพจิารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,020,716,659 เสียง 
เห็นดว้ย                1,014,145,759    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9980 
 ไม่เห็นดว้ย                 20,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0019 
 งดออกเสียง         6,550,900    เสียง      
บตัรเสีย           0    เสียง 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียง      
ข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน         
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 2     พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

   ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 45. กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัจดัส่ง
รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัให้ผูถ้ ือหุ ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี         
พร้อมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ซ่ึงปรากฏตามรายงาน
ประจาํปี 2559 ในหัวขอ้ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตามท่ีไดน้าํส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านและเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 และขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวช้ีแจงสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมา 
ฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงตวัเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ที่กระทบต่อบริษทัทั้ง       
ดา้นบวกและดา้นลบเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบ โดยไดด้าํเนินการต่างๆ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. ผลการดาํเนินงาน  
บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีแขง็แกร่ง ดงัน้ี 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายไดร้วม  (ลา้นบาท) 35,443 38,027 47,019 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (ลา้นบาท) 2,296  2,192 2,002 

อตัราจ่ายเงินปันผลหุน้  (บาท)  0.55 0.65 0.50 

Credit Rating BBB+ / Positive A- / Stable A-/ Stable 
 

2. เหตุการณ์สําคญัในรอบปี 2559  

* ลงนามสญัญาก่อสร้างงานเพ่ิมเติมโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี มูลค่า 19,400 ลา้นบาท 

* เปิดใหบ้ริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สายฉลองรัชธรรม) ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2559 

* เปิดใชท้างพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 

* ไดรั้บรางวลัจากองคก์รภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
 รางวลั CG Excellent Scoring 2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 รางวลั TCA Concrete Practice Award 2016 : Silver Medal โดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
 รางวลั Best IR Awards 2016 โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) และตลาดหลกัทรัพย ์ 

แห่งประเทศไทย (2 ปีติดต่อกนั) 
 รางวลั Thailand Top Company Awards 2016 โดยมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2 ปีติดต่อกนั) 
 รางวลั Environmental Social and Governance 100 โดยสถาบนัไทยพฒัน์ (2 ปีติดต่อกนั) 
 รางวลัหุน้ขวญัใจมหาชน 2016 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (4 ปีติดต่อกนั) 

 

3. โครงการก่อสร้าง  
 บริษทัฯ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) ณ ปัจจุบนั  
 

  บริษทัฯ มีโครงการต่างๆ ท่ีลงนามในปี 2559 มูลค่ารวม 24,145 ลา้นบาท     
        

 

- มูลค่ารวม 274,863 ลา้นบาท 
- มูลค่าท่ีรอรับรู้รายได ้   85,231 ลา้นบาท 
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4. ความคืบหน้าของโครงการทีด่าํเนินการในปัจจุบัน  
 รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการท่ีดาํเนินการในปัจจุบันของบริษัทฯ ณ วนัท่ี          

1 มีนาคม 2560  สรุปไดด้งัน้ี 

โครงการในปัจจุบัน (ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560) ระยะเวลา มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

1. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย 
ช่วงหวัลาํโพง-บางแค และ บางซ่ือ-ท่าพระ  

   

- สัญญาท่ี 2 : งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใตดิ้น  
ช่วงสนามไชย-ท่าพระ 

 
2554-2560 

 
9,988 

 
97.60% 

- สัญญาท่ี 5 : งานออกแบบควบคู่การก่อสร้าง ระบบรางรถไฟฟ้า 
ของทั้งโครงการ 

 
2554-2560 

 
4,672 

 
86.80% 

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ    
- สัญญาท่ี 1 : งานโยธา 2555-2559 13,167 91.50% 
- สัญญาท่ี 2 : งานระบบรางรถไฟฟ้าของทั้งโครงการ 2556-2560 2,243 91.00% 
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย- 
มีนบุรี (มูลค่าโครงการรวม 26,339 ลา้นบาท (60% ของมูลค่ารวม 43,898 ลา้นบาท)) 

   

- สัญญาท่ี 1 : งานก่อสร้างใตดิ้น (ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย – 
รามคาํแหง 12) 

 
2560-2565 

 
11,570 

 
  0.00% 

- สัญญาท่ี 2 : งานก่อสร้างใตดิ้น (รามคาํแหง 12 - หวัหมาก) 2560-2565 12,060 0.00% 

- สัญญาท่ี 5 : งานก่อสร้างศูนยซ่์อมบาํรุงและอาคารจอดรถ 2560-2565 2,709 0.00% 

4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 2558-2561 15,329 15.00% 
5. โครงการมอเตอร์เวย ์สายพทัยา - มาบตาพดุ สญัญาท่ี 5 2559-2562 727 18.40% 
6. โครงการมอเตอร์เวย ์สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา สัญญาท่ี 6 2559-2562 1,818 0.10% 
7. โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2554-2562   94,340 71.30% 
8. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2  (โรงไฟฟ้า BIC-2) 2557-2560  4,310 78.50% 
9. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230/500kV 2559-2562  2,200 38.40% 

10. โครงการก่อสร้างอาคารศูนยก์ารแพทย ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2558-2561 1,381 35.20% 
11. โครงการก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บาํบดัโรคและบริการ พร้อมระบบ
สาธารณูปการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2558-2561 1,168 23.50% 

รวม 177,682  
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5. โครงการของภาครัฐในอนาคต  
 โครงการของภาครัฐ วงเงิน 895,757.55 ลา้นบาท สรุปโครงการสาํคญัไดด้งัน้ี 

รายละเอียดโครงการ มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟทางคู่ (10 เส้นทาง) 
- ช่วงหวัหิน - ประจวบคีรีขนัธ์ 
- ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี 
- ช่วงสุราษฎร์ธานี - สงขลา 
- ช่วงหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร์ 
- ช่วงปากนํ้าโพ - เด่นชยั 
- ช่วงเด่นชยั - เชียงใหม่ 
- ช่วงเด่นชยั - เชียงราย - เชียงของ  
- ช่วงขอนแก่น - หนองคาย 
- ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 
- ช่วงบา้นไผ ่- นครพนม 

รวม 

 
10,239.58 
23,384.91 
51,823.83 
7,941.80 
56,066.25 
59,924.24 
76,978.82 
26,065.75 
35,839.74 
60,351.91 
408,616.28 

การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟชานเมือง (2 เส้นทาง) 
- สายสีแดงเขม้ ช่วงรังสิต - มธ. รังสิต   
- สายสีแดงอ่อน ส่วนต่อขยาย ช่วงตล่ิงชนั - ศิริราช และ ช่วงตล่ิงชนั - ศาลายา   

รวม 

 
7,596.94 

19,042.13 
26,639.07 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลแห่งประเทศไทย : โครงการระบบขนส่งมวลชน (6 เส้นทาง) 
- รถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน (บางแค - พทุธมณฑลสาย 4) 
- รถไฟฟ้าสายสีสม้ (ตล่ิงชนั- ศูนยว์ฒันธรรมฯ)  
- รถไฟฟ้าสายสีเขียวเขม้ (สมุทรปราการ - บางปู) 
- รถไฟฟ้าสายสีเขียวเขม้ (คูคต - ลาํลูกกา)  
- ระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือม ทสภ. ส่วนต่อขยาย (ช่วงดอนเมือง - บางซ่ือ - พญาไท) ARL 
- ระบบขนส่งมวลชน จงัหวดัภูเกต็ 

รวม 

 
21,197.00 

123,354.00 
12,146.00 
9,803.00 

31,149.35 
23,499.00 
221,148.35 

กรมทางหลวง : ทางหลวงพเิศษ และทางพเิศษ (5 เส้นทาง) 
- ทางหลวงพิเศษ สายนครปฐม - ชะอาํ 
- ทางหลวงพิเศษ สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย 
- ทางพิเศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กทม. ดา้นตะวนัตก 
- ทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ตอน  N2 และ E-W Corridor 

 
80,600.00 
30,500.00  
31,244.00 
14,382.00 
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รายละเอียดโครงการ มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

กรมทางหลวง : ทางหลวงพเิศษ และทางพเิศษ (5 เส้นทาง) (ต่อ) 
- โครงการทางพิเศษ สายกระทู ้- ป่าตอง 

รวม 

 
10,496.65 

167,222.65 

โครงการอ่ืน  ๆเช่น 
- โครงการส่ิงอาํนวยความสะดวกทางถนน 5 โครงการ 
- โครงการรถโดยสารสาธารณะ 1 โครงการ 
- โครงการระบบบริหารจดัการการขนส่งสาธารณะ 1 โครงการ 
- โครงการทางนํ้า 3 โครงการ 
- โครงการทางอากาศ 3 โครงการ 

รวม 

 
21,473.29 
2,272.22 
1,355.34 

36,081.24 
10,949.11 
72,131.20 

 
6. ธุรกิจการลงทุนในสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

ข้อมูล ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

บมจ.ทางด่วนและ 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

บมจ.ทีทีดบับลิว บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) 29.73% 19.40% 28.77% 
ปีท่ีก่อตั้ง 2558 2543 2554 
ทุนจดทะเบียน  (ลา้นบาท) 15,285 3,990 9,240 
รายได ้ (ลา้นบาท) 13,233 5,499 6,359 
กาํไร  (ลา้นบาท) 2,612 2,492 194 
ปันผล  (บาท) 0.11 0.60 0.06 

 
 

7. ความรับผดิชอบต่อการทําธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ดาํเนินการก่อสร้าง และบริหารโครงการภายใตก้ารคาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคม 
ส่วนรวม และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการดาํเนินโครงการในแต่ละโครงการจะมีมาตรการต่างๆ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือดูแลสังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้มอย่างดีท่ีสุด เช่น มีระบบรักษาความปลอดภยัและ     
การตรวจสอบเคร่ืองจกัรก่อนการทาํงาน มีการตรวจวดัคุณภาพนํ้ า มีการทาํความสะอาดรอบบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง  มีผ้าคลุมรถป้องกันฝุ่ นละออง  มีการติดตั้ งเค ร่ืองวัดระดับ เสียง  มีการติดตั้ ง เค ร่ืองวัด                
ความสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบให้อยูใ่นระดบัไม่เกินมาตรฐาน รวมทั้งมีการบริหารงานดา้นจราจร และ
ดูแลชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความสําคญัและดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น 

- กิจกรรม “หน่ึงหยด คือ ชีวิต ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวิตใหม่” 
- กิจกรรม “ฟังธรรม” 
- กิจกรรม “CK Cup 2016” 
- กิจกรรม “ACADEMY ENGINEER#2” 
- กิจกรรม “ทวิภาคี ดีวีอี แคเรียชอ้ยส์ (DVE Career Choices)” 
- กิจกรรม “บริจาคเงินและส่ิงของแก่มูลนิธิโรงพยาบาลอุม้ผางเพ่ือมนุษยธรรม” 
- กิจกรรม “การใชว้รรณกรรมเพือ่พฒันาทกัษะชีวิตเดก็ปฐมวยั” 
- กิจกรรม “Shred2Share” 
- การสนบัสนุนงบประมาณดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

สาํหรับนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตย ์มีจริยธรรม 
และปฏิเสธการทุจริต ให้สินบนในทุกรูปแบบมาโดยตลอด และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินงานอย่างมืออาชีพ พร้อม
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้ดาํเนินการกาํหนดนโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการทุจริตไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวน้ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี           
ของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ยงัให้ความสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีจิตสํานึกในการต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการป้องกนัและการต่อตา้น   
การทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบติัเพ่ือให้บุคลากรทุกระดบั รวมถึงลูกจา้ง ตวัแทน บริษทั   
ในเครือ หรือบุคคลใด ซ่ึงกระทาํการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอาํนาจหน้าท่ีในการนั้น
หรือไม่ก็ตาม โดยให้ยึดถือเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
ว่าดว้ยการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 มาตรา 123/5 ได้กาํหนดไว  ้และบริษทัฯ ยงัได้กาํหนดให ้   
เร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นหน่ึงในความเส่ียงสําคญัของบริษทัฯ ท่ีมีการตรวจติดตาม   
ทุกไตรมาสดว้ย 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาวนฤมล จงรุ่งเรือง ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในโครงการก่อสร้างของบริษทัฯ ซ่ึงมีเป็น
จาํนวนมากนั้น บริษทัฯ มีนโยบายหรือมีการตั้งงบประมาณในการบาํรุงรักษาในแต่ละโครงการไวห้รือไม่ 
และมีโครงการใดบา้งท่ีเกิดความเสียหายและบริษทัฯ ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงรักษา 
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ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ ในเร่ืองของการดูแลบาํรุงรักษานั้น     
ถา้เป็นโครงการก่อสร้างทาง บริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างก็จะมีช่วงท่ีเป็น warranty period 
สาํหรับการดูแลในช่วงหน่ึงซ่ึงเป็นหลกัการปฏิบติัขั้นพ้ืนฐานอยูแ่ลว้ สาํหรับในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โรงไฟฟ้า หรือโครงการรถไฟฟ้าต่างๆ ก็เช่นเดียวกนั บริษทัฯ ในฐานะเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างก็จะมีช่วงท่ี
บริษทัฯ ดูแลให้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เม่ือพน้ช่วงระยะเวลารับประกนัแลว้ บริษทัฯ ก็ตอ้งโอนความเป็น
เจา้ของหรือสิทธิต่างๆ ให้กบัผูท่ี้เป็นเจา้ของโครงการเป็นผูดู้แล เช่น โรงไฟฟ้าก็จะเป็นของบริษทัไฟฟ้า
เป็นผูดู้แล หรือถา้เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินก็เป็นของ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
(BEM) หรือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผูดู้แล เป็นต้น แต่ในกรณีท่ีการ
บาํรุงรักษานั้นเป็นส่วนของงานเพ่ิมเติม แต่ละบริษทักส็ามารถท่ีจะมาจา้งบริษทัฯ ใหไ้ปรับงานในส่วนของ
การเป็นผูดู้แลบาํรุงรักษาไดเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงสรุปไดว้่าเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาต่างๆ นั้นถา้อยู่
ในช่วงระยะเวลารับประกนั งบประมาณดงักล่าวก็จะอยูใ่นงบประมาณการก่อสร้างปกติของบริษทัฯ อยู่
แล้ว แต่ถา้เป็นกรณีท่ีการบาํรุงรักษาเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีมีการดาํเนินการของบริษทัผูซ่ึ้งเป็นเจ้าของ
โครงการไปแลว้ บริษทัดงักล่าวกต็อ้งมาจา้งบริษทัฯ เป็นงานโครงการใหม่ ซ่ึงงบประมาณดงักล่าวบริษทัฯ 
ไม่ตอ้งตั้งไวเ้พราะเป็นงบของบริษทัท่ีเป็นผูด้าํเนินการ 

นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ ผูถื้อหุ้น กล่าวช่ืนชมบริษทัฯ ท่ีดาํเนินงานภายใตค้วามรับผิดชอบ
ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม และให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า ปัญหาในสังคมของประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นแพทย์
พบว่าคนในสังคมใช้ยาแกป้วดกนัในปริมาณมาก ซ่ึงมีผลทาํให้ไตวาย ตบัวาย และเป็นโรคต่างๆ เช่น 
กระเพาะอกัเสบ กระเพาะทะลุ โรคเลือดออกในลาํไส้ รวมทั้งโรคหัวใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอนัตรายอย่างมาก  
แต่ก็ยงัไม่เห็นทางออกว่าจะดาํเนินการอยา่งไร ในปัจจุบนัไดมี้การคน้พบนวตักรรมใหม่เป็นอุปกรณ์ท่ีใช ้
plasma energy ท่ีจะลดความเจ็บป่วย โดยไดรั้บมาประมาณ 3 เดือน และไดน้าํเอาไปใช้เพ่ือจะพิสูจน์ว่า
สามารถใชไ้ดจ้ริงในคนไขป้ระมาณ 250 คน ซ่ึงไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ หากว่าเราจะใชอุ้ปกรณ์อนัน้ีลดความ
เจ็บป่วยจะไดไ้ม่ตอ้งกินยาแกป้วด ทั้งยงัสามารถนาํอุปกรณ์ช้ินน้ีไปในชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศได ้เพ่ือให้
ชาวบ้านลดการกินยาแก้ปวด ก็จะลดการท่ีจะต้องไปลา้งไต และโรคต่างๆ มากมาย จึงขอถือโอกาส         
นาํเร่ืองดงักล่าวให้บริษทัฯ พิจารณาดว้ย ถา้หากเป็นไปไดบ้ริษทัฯ ก็สามารถใชเ้ร่ืองน้ีเป็นกิจกรรม CSR 
ในพนกังานของบริษทัฯ เองไดด้ว้ย ในกรณีท่ีมีการเจบ็ปวดจากออฟฟิศ ซินโดรม หรือความเจบ็ปวดต่างๆ 
ทางทีมกมี็ความยนิดีท่ีจะมาสาธิตและแนะนาํใหก้บัพนกังาน 

นายเมธี รังษีวงศ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในเร่ืองของโครงการภาครัฐใน 3 ส่วน คือ ในส่วนของ
รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และทางหลวงพิเศษ นั้นมีรายละเอียดอยา่งไรและแผนท่ีทางรัฐบาลได้
เคยเลือกมาแลว้จะดาํเนินการในไตรมาสใดบา้ง 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า สําหรับโครงการของภาครัฐนั้น  
ในปีน้ีคาดว่าจะมีการเปิดประมูลโครงการรถไฟทางคู่ในช่วงคร่ึงปีแรก หรือในไตรมาสแรกประมาณ 5 
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สาย ซ่ึงยงัมีการปรับร่าง TOR อยู่ แต่ก็คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลไดใ้นช่วงคร่ึงปีแรกของปีน้ี สําหรับ
คร่ึงปีหลงัก็จะมีโครงการรถไฟทางคู่อีกประมาณ 6-7 โครงการซ่ึงยงัอยู่ในแผนการณ์ท่ีจะเปิดประมูลได้
ภายในคร่ึงปีหลงั นอกจากนั้นยงัมีโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินส่วนต่อขยาย 
รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายดว้ย ซ่ึงตามแผนการณ์ของภาครัฐก็จะเร่ิมเปิดประมูล
ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปีน้ีเช่นเดียวกนั นอกจากนั้นในช่วงคร่ึงปีหลงัถึงปีหนา้กจ็ะมีโครงการแอร์พอร์ต เรล 
ลิงก ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเขม้ สีแดงอ่อน รวมถึงโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ และมอเตอร์
เวยอี์ก 3 สาย ซ่ึงคาดว่าภายในช่วงปลายปีถึงตน้ปีหนา้จะเปิดประมูลได ้นอกจากน้ี อาจจะมีโครงการทาง
ด่วนสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กทม. ดา้นตะวนัตก และทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ 
ซ่ึงอาจจะออกมาดว้ยเช่นเดียวกนั  

นายณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีรายไดร้วมโตข้ึนกว่า 47,000
ลา้นบาท แต่เม่ือดูส่วนของอตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ปรากฏว่าในปี 2559 ลงมาอยูท่ี่ 7.08% 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ท่ี 8.21% สาเหตุมาจากเร่ืองอะไร 

ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดล้งนาม
ในโครงการงานเพ่ิมเติมของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรี ซ่ึงบริษทัฯ สามารถรับรู้รายไดข้องงานเพ่ิมเติม
ดงักล่าวน้ีในไตรมาสท่ี 2 โดยโครงการน้ีมีมูลค่าถึง 19,400 ลา้นบาท และบริษทัฯ ก็รับรู้รายไดใ้นไตรมาส  
ท่ี 2 ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซ่ึงงานเพ่ิมเติมในส่วนน้ีเป็นงานเพ่ิมเติมท่ีมี Margin ค่อนข้างตํ่า ทั้ งน้ี     
เม่ือทราบว่ามีงานเพ่ิมเติมท่ีไม่ไดค้าดการณ์ไวเ้ขา้มาและเป็นงานเพ่ิมเติมจากการออกแบบ ในคร้ังแรกน้ี  
ทุกภาคส่วนกพ็ยายามช่วยกนัอยา่งเต็มท่ี ทางรัฐบาลลาวไดห้าวิธีการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจและให้
ความช่วยเหลือต่อผูบ้ริหารโครงการโดยพยายามช่วยทั้งโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาสัมปทาน ลด
ภาษีต่างๆ ในส่วนของบริษทัฯ ท่ีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างก็ยอมรับงานใน Margin ท่ีค่อนขา้งตํ่าเพ่ือท่ีจะให้
ภาพรวมของโครงการสามารถดาํเนินการต่อไปได ้จึงเป็นท่ีมาว่าในไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงบริษทัฯ รับรู้รายได้
กอ้นใหญ่จากงานเพ่ิมเติมโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีซ่ึงมี Margin ค่อนขา้งตํ่าน้ีทาํให้ในไตรมาส
นั้นตวัอตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ถูกฉุดลงมาค่อนขา้งมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวจากงานกอ้น
ใหญ่ และบริษทัฯ ก็มีเหตุผลในการยอมรับงานท่ีมี Margin ค่อนขา้งตํ่าแต่ไม่ใช่ขาดทุน เพียงแค่กาํไรไม่
เยอะมากเท่านั้น และในไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 จะเห็นว่าบริษทัฯ ไดพ้ยายามควบคุมและดาํเนินงานให ้ 
มีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีค่อนขา้งดีกลบัเขา้มา ซ่ึงทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน และบริษทัฯ     
ไดพ้ยายามอย่างเต็มความสามารถท่ีจะทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของปีน้ีกลบัมาอยู่ในอตัราเดิมท่ีประมาณ     
8-10 % อยา่งท่ีบริษทัฯ ทาํมาตลอด 

นายณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในส่วนงานท่ียงัคงคา้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า
ไซยะบุรีซ่ึงมีอยูป่ระมาณเกือบ 30,000 ลา้นบาท รายไดก้อ้นน้ียงัมีกาํไรขั้นตน้ท่ียงัตํ่าเหมือนเดิมหรือไม่ 
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ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ ในส่วนของงานเพ่ิมเติมยงัเหลืออยู่
บางส่วน ก็จะทยอยรับรู้รายไดไ้ปจนถึงโครงการจบ แต่งานส่วนใหญ่ท่ียงัเหลืออยู่เป็นงานของตวัสัญญา 
ปกติ ซ่ึงโดยรวมแลว้เม่ือเฉล่ียทั้งสัญญาปกติและรวมถึงงานเพ่ิมเติมแลว้นั้น Margin ของบริษทัฯ ยงัคงอยู่
ในระดบัท่ีประมาณ 8 % ตามปกติ 

นายณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จากขอ้มูลในรายงานประจาํปี พบว่าปี 2559 บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)(CKP) มีส่วนแบ่งขาดทุนอยู่ประมาณ 70 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2558 มีส่วน
แบ่งเป็นกาํไรอยู ่173 ลา้นบาท เหตุใดจึงทาํใหเ้กิดการขาดทุนส่วนน้ี 

ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ในไตรมาสสุดทา้ยของปีท่ีแลว้
CKP มีการตดัจาํหน่ายโครงการนํ้ าบาก ซ่ึงเป็นโครงการท่ี CKP ศึกษาอยู ่และทา้ยสุดก็พบว่าผลการศึกษา
ความเป็นไปได ้และผลตอบแทนยงัไม่อยูใ่นระดบัท่ี CKP จะสามารถดาํเนินการโครงการต่อไปได ้จึงตอ้ง
ตดัจาํหน่าย project cost ของโครงการนั้นไป ทาํให้เกิดการขาดทุนในไตรมาสนั้น ซ่ึงเป็นการตดัคร้ังเดียว
ทั้งกอ้นและปีน้ีกไ็ม่มีปัญหาดงักล่าวแลว้ 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่
ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ 

  ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559     

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด               
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

    ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย  ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียด        
ต่อท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44. กาํหนดให้คณะกรรมการ 
จดัให้มีการทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบ    
จากผูส้อบบญัชีแลว้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั และตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 45 กาํหนดให้คณะกรรมการจดัส่งสาํเนางบดุลและงบกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้       
และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติเห็นควรให้
นาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
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คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี        
ท่ีไดน้าํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)  (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

                               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
สินทรัพยร์วม 89,873.25 86,272.06 72,140.42 
หน้ีสินรวม 67,096.39 63,520.13 50,465.23 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 22,776.86 22,751.93 21,675.18 
รายไดร้วม 22,335.52 27,315.82 23,174.12 
กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,436.24 1,930.24 1,663.35 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 983.58 2,067.48 1,917.39 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 0.58 1.22 1.13 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)  (งบการเงินรวม) 
                               หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

สินทรัพยร์วม 94,928.37 93,065.90 80,872.24  
หน้ีสินรวม 73,074.05 72,210.23 61,401.56  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 21,854.32 20,855.67 19,470.68  
รายไดร้วม 47,019.54 38,027.75 35,443.36  
กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 3,238.22 2,861.15 3,037.65  
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,002.40 2,192.64 2,296.26  
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.18  1.29  1.36 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ขอ้มูลทางการเงินท่ีจาํแนกตามส่วนงานนั้น พบว่า   
ในส่วนของงานลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานปี 2558 บริษัทฯ มีกาํไรในส่วนน้ีประมาณ  1,700        
ลา้นบาท แต่ปรากฏว่าในปี 2559 กาํไรลดลงมาเหลือ 727 ลา้นบาท ลดลงมาประมาณ 57 % ขอใหผู้บ้ริหาร
ช้ีแจงรายละเอียดในส่วนน้ี  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า สาเหตุท่ีรายไดข้องการลงทุนของ
บริษทัฯ ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัฯ ไม่ไดมี้กาํไรจากการขายเงินลงทุนมากเท่ากบัปี 
2558 หรือกล่าวไดว้่าในปี 2559 ไม่ไดมี้การขายเงินลงทุนจาํนวนมากอยา่งเช่นในปี 2558  
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นายณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยในหมวด
ของท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินพบว่ามีการหักค่าเส่ือมราคา เหตุใดท่ีดินจึงมีการหักค่าเส่ือมราคาเป็น
จาํนวน 8 ลา้นบาท  

นางรินรดา ตั้งตรงคิด ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว่า การหัก
ค่าเส่ือมราคาของท่ีดินจาํนวน 8 ลา้นบาทนั้น เป็นส่วนของการปรับปรุงท่ีดินท่ีมีการคิดค่าเส่ือมราคา 

นายณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในส่วนของการขาดทุนการดอ้ยค่าประมาณ 70 ลา้นบาท 
ในส่วนท่ีดอ้ยค่าน้ีมาจากสาเหตุอะไร 

นางรินรดา ตั้งตรงคิด ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว่า ในส่วนท่ี
ดอ้ยค่าประมาณ 70 ลา้นบาท นั้นมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงราคาท่ีดินตามราคาตลาด (ซ่ึงราคาตลาดประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก)   

ผูถื้อหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ได้เขียนเป็นคาํถามโดยสอบถามว่า ตามท่ีมีข่าวว่าบริษัทฯ            
มีโครงการเพ่ิม แต่ปรากฏว่ากาํไรในปีน้ีกลบัลดลงจากปีก่อน ให้ผูบ้ริหารช่วยช้ีแจงเหตุผลและอธิบายว่า
เม่ือใดท่ีโครงการใหม่ๆ นั้นจะสร้างผลกาํไรท่ีดีข้ึนใหก้บับริษทัฯ 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า กาํไรของบริษทัฯ ในปี 2559
จาํนวน 2,002 ลา้นบาท ซ่ึงอาจจะลดลงจากปี 2558 แต่เป็นจาํนวนไม่มากนัก ในส่วนท่ีเป็นกาํไรจากการ
ดาํเนินงาน พบว่ามีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 และในปี 2559 บริษทัฯ ไม่ไดข้ายเงินลงทุนจาํนวนมาก มีขาย
เพียงเล็กน้อย จึงทาํให้โดยรวมกาํไรสุทธิทั้งปีลดลงจากปีก่อน แต่หลงัจากน้ีผูถื้อหุ้นจะเห็นว่างานในมือ
ของบริษทัเพ่ิมเขา้มาเร่ือยๆ โครงการท่ีลงนามใหม่ๆ ก็เป็นโครงการดา้นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะใน
ดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบริษทัฯ มีความถนดั สามารถท่ีจะบริหารใหมี้ผลกาํไรท่ีดีข้ึนได ้อยา่งไรกต็าม 
ฝ่ายบริหารก็จะพยายามอยา่งเต็มความสามารถท่ีจะบริหารจดัการใหก้าํไรจากการดาํเนินงานเป็นไปดว้ยดี
และดีข้ึนในปีต่อๆ ไป  

นายสมศกัด์ิ ลิขิตกาญจนกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนจะจาํหน่าย      
เงินลงทุนเพ่ิมเติมบา้งหรือไม่  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จ ัดการใหญ่  ช้ีแจงว่า ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมานั้ น         
ทาง CK Group มีการปรับโครงสร้างการลงทุนค่อนขา้งเยอะ จึงเป็นเหตุใหมี้การซ้ือขายเงินลงทุนท่ีผา่นมา
ซ่ึงมีหลายรายการ แต่ในปัจจุบนัโครงสร้างของการถือหุ้นของทุกๆ บริษทัท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนค่อนขา้ง   
อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและมีความมัน่คง จึงยงัไม่มีแผนท่ีจะขายเงินลงทุนรายการขนาดใหญ่ในเวลาน้ี       
ถา้หากในอนาคตจะมีบา้งก็อาจเป็นจาํนวนเล็กน้อยตามสภาวะท่ีราคาตลาดดี หรือว่ามีผูใ้ห้ความสนใจ  
หรือมี strategic partners เขา้มา ซ่ึงก็จะเป็นจาํนวนท่ีไม่เยอะมาก โดยบริษทัฯ จะเน้นไปท่ีการทาํกาํไร      
ในส่วนของการดาํเนินงาน และการดาํเนินการก่อสร้างมากกว่า 
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ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง
ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,027,933,923  เสียง 
 เห็นดว้ย   1,020,665,023    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9736 
 ไม่เห็นดว้ย           268,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0263 
 งดออกเสียง        7,000,100    เสียง     
บตัรเสีย           0    เสียง 
      

    ท่ีประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด    
วันท่ี 31 ธันวาคม  2559 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีแล้ว 

วาระท่ี 4      พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกําไร   

  ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียดต่อ     
ท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 51. กาํหนดว่า    
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํ
เช่นนั้นได ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ข้อ 52. กาํหนดให้บริษัทจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5         
ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจดัทาํความเห็นเพื่อเสนอ
ขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 ไดพิ้จารณาว่าบริษทั
มีผลกาํไรพอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหว่างกาลได ้จึงไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 
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         ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี        
           (บาท)  

กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด            8,300,539,571.81  
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2559                        897,406,473.09      
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้                                 0.00  
กาํไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร                  9,197,946,044.90   

    จดัสรรกาํไรเพ่ือเป็น   - สาํรองตามกฎหมาย                                                   0.00  
                 - เงินปันผลจ่าย                 (1,101,030,194.30)  

กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด             8,096,915,850.60   
   

     บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ ากว่าร้อยละ  40  ของกําไรสุทธิของแต่ละปี              
โดยคาํนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 897,406,473.09 2,481,327,633.45 2,098,424,389.00 
2.  จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,693,896,872 1,693,896,872 1,693,896,872 
3.  อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.50 0.65 0.55 
4.  จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 846,948,436.00 1,101,032,966.80 931,643,279.60 
5.  อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 94.38% 44.37% 44.40% 

        
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  1/2560 เม่ือว ันท่ี  28 กุมภาพันธ์  2560 พิจารณา            

งบการเงินของบริษทัแลว้เห็นว่าในปี 2559 บริษทัมีกาํไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั    
การจดัสรรเงินกาํไร โดยจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นเงิน 
423,474,218 บาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมของบริษทั ดงันั้น รวมการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท แลว้ เงินปันผล
สาํหรับปี 2559 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกว่า 846,948,436 บาท คิดเป็นสัดส่วน
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 94.38 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย         
การจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว  ้โดยวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลงวด  
คร่ึงปีหลังของปี 2559 คือ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน           
พกัการโอนหุ้นวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 (ข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560) และกาํหนดจ่าย 
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เงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2560 อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ : เงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 
423,474,218 บาท จ่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
ไดรั้บเครดิตในการคาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายวิชา โชคพงษพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ กล่าวขอบคุณและใหก้าํลงัใจต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึง
ฝ่ายบริหารทุกท่านท่ีร่วมกนับริหารและนาํพาบริษทัฯ ให้ผ่านปี 2559 ซ่ึงนบัเป็นปีท่ีธุรกิจส่วนใหญ่ไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งมากมาได ้และทาํให้บริษทัฯ มีผลกาํไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นรวมทั้งปี
ไดใ้นอตัราหุ้นละ 0.50 บาท และคาดหวงัว่าในปีต่อไปบริษทัฯ จะมีผลกาํไรท่ีดีข้ึนและสามารถจ่ายเงิน  
ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

   ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง 
ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,027,969,448  เสียง 
 เห็นดว้ย   1,021,403,473    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                      0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
 งดออกเสียง        6,565,975    เสียง     
บตัรเสีย          0    เสียง 
 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกําไร โดย
จ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลังของปี 2559  ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท (เงิน    
ปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมของบริษัท) โดยเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แล้ว เงินปันผลสําหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 
0.50 บาท เป็นเงนิท้ังส้ินไม่เกินกว่า 846,948,436 บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ    

   ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ในฐานะประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการประชุม 
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  นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อ          
ท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอเชิญกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตาม
วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ออกจากห้องประชุม คือ นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ       
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุริยะ และ นายรัตน ์สนัตอรรณพ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

    ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19. กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 หรือจาํนวน
ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหน่ง          
ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

    ดงันั้น กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560       
มี 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
         1.   นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ  (กรรมการอิสระ) 
       2.   นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 3.   นายณรงค ์แสงสุริยะ  (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
         4.   นายรัตน ์สนัตอรรณพ  (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร)  

หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
    คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั้ งเป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งทั้ งกรณีท่ีลาออกก่อนครบวาระและท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ   
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

3. มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษทั เช่น ความเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย 
ความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย ์อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นตน้  

4. กรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวติัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ  
ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสตัย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบติัท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะ    
ท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการและคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  
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 โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

    สําหรับการท่ีบริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

    ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี        
28 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และ       
มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั    
ด้วยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ีต่อบริษทั มีบทบาทสําคญัในการมอบแนวนโยบาย       
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จดัการ  

    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงไม่รวม
กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เพ่ือพิจารณา
เลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โ ดยบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ่้านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่ามีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และสําหรับบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะ
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ขอให ้นายณฐัวฒิุ ตรีวิศวเวทย ์เลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า คณะกรรมการได้จัดทาํประวติัของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ งเป็น
กรรมการทั้ ง 4 ท่าน และนาํส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ในหนังสือนัดประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. และเพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 16. ดงัน้ี 
            (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
               (2) การเลือกตั้ งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวน
กรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ 
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บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้น  
มีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
                 (3) ในกรณีท่ีทาํการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ ง      
ในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก  

สําหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ  เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ้นทุกท่าน            
เพ่ือรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการ   
เป็นรายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะแลว้ไม่ต้อง    
ออกเสียงอีก        

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดง
ความคิดเห็น 

นายเมธี อนัอดิเรกกุล ตวัแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย
สอบถามว่า ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กาํหนดว่ากรรมการอิสระไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี 
ดงันั้น ทางบริษทัฯ มีการกาํหนดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวห้รือไม่ และกรรมการ
อิสระสามารถช่วยบริษทัฯ ทางดา้นใดและอยา่งไรบา้ง  

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า       
ทางคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การนาํปัญหาน้ีข้ึนมา
หารือกนั โดยทางบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะพยายามปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงตอนน้ีคงตอ้ง
ใช้เวลาในการดาํเนินการ ทั้งน้ีทางคณะกรรมการไดมี้การสรรหาบุคลากรชุดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
บริหาร หรือทางด้านคณะกรรมการ โดยพยายามท่ีจะเตรียมผลกัดนัให้รุ่นใหม่ข้ึนมาแทนท่ี ซ่ึงในทุก
ตาํแหน่งไดพิ้จารณาถึงความรับผิดชอบ หนา้ท่ี สายงานในวิชาชีพต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 
ดว้ย เพ่ือท่ีจะมารองรับการดาํเนินงานในอนาคต สาํหรับกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งมาเป็นเวลานานแลว้นั้น 
ไดมี้การปรึกษาหารือกนัเพ่ือพิจารณาและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหดี้ท่ีสุด ซ่ึงทางบริษทัฯ 
ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด  โดยเฉพาะได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างครบถว้น แต่เน่ืองจากจาํนวนกรรมการอิสระมี 4 ท่าน และประธานกรรมการ
บริษทัซ่ึงท่านเป็นกรรมการอิสระดว้ยนั้นคงไม่สามารถท่ีจะเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย
ได ้เหลือกรรมการอิสระเพียง 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านพยายามทาํหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ีเพ่ือสนองนโยบายน้ี จึงเป็น
เหตุใหแ้ต่ละท่านจาํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยหลายตาํแหน่ง 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า เร่ืองของกรรมการอิสระ
ทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทไดรั้บทราบถึงขอ้กาํหนดของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี        
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ในประเด็นน้ี ซ่ึงมีความประสงค์ให้การปฏิบติัมีความเขม้ขน้และมีการกาํหนดระยะเวลาในการดาํรง
ตาํแหน่งของคณะกรรมการอิสระไว ้แต่ดว้ยกรรมการอิสระแต่ละท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าเขา้มาช่วยให้
คาํแนะนาํ ช่วยดูแลทั้ งนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทันั้น ท่านมีประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าอย่างมาก และ   
การท่ีท่านร่วมงานกบับริษทัฯ มาเป็นเวลายาวนานนั้นทาํให้ท่านไดเ้ห็นถึงพฒันาการดา้นนโยบาย ดา้น   
กลยทุธ์ ดา้นปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอกต่างๆ ซ่ึงนบัเป็นขุมทรัพย ์ขุมสมบติัดา้นองคค์วามรู้ขององคก์ร
อยา่งดียิง่ แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ก็พยายามสร้างความสมดุลและพยายามบริหารจดัการว่าจะทาํอยา่งไร
ให้บริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีได ้ในขณะเดียวกนับริษทัฯ กป็ระสงคใ์หท่้าน
เหล่าน้ีซ่ึงมีคุณค่าทางองคค์วามรู้ช่วยอยู ่ช่วยใหน้โยบาย และใหค้าํปรึกษากบัองคก์รต่อไปดว้ย 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเชิญกรรมการท่ีครบ
กาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 กลบัเขา้หอ้งประชุม และขอใหป้ระธานฯ 
ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการประชุมต่อไป 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง  
เป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1.  นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ   
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,034,661,202 เสียง 
เห็นดว้ย                      988,450,990    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    96.1445  
ไม่เห็นดว้ย                 39,637,725    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      3.8554 
งดออกเสียง                   6,572,487    เสียง     
บตัรเสีย                0    เสียง 

 2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์  
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,034,661,202 เสียง 
เห็นดว้ย                      957,462,520    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    94.3827  
ไม่เห็นดว้ย                56,983,698    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      5.6172 
งดออกเสียง                20,214,984    เสียง    
บตัรเสีย           0    เสียง  

      3.  นายณรงค ์แสงสุริยะ   
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,034,661,202 เสียง 
เห็นดว้ย                      970,589,442    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    94.4542  
ไม่เห็นดว้ย                56,986,773    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      5.5457 
งดออกเสียง                  7,084,987    เสียง    
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บตัรเสีย             0    เสียง  

4.  นายรัตน ์สันตอรรณพ   
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,034,661,202 เสียง 
เห็นดว้ย                  1,027,666,240    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9589  
ไม่เห็นดว้ย                     422,475    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0410 
งดออกเสียง                  6,572,487    เสียง   
บตัรเสีย           0    เสียง   

 

 ท่ีประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทีพ้่นตําแหน่งตามวาระ คือ นายถวลัย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวศิวเวทย์ 
นายณรงค์ แสงสุริยะ และ นายรัตน์ สันตอรรณพ กลับเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

วาระท่ี 6  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    ประธานฯ ขอให้ นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ ในฐานะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า  ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 17. กาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น        
จะอนุมติั 

1) ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2559 ได้อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสําหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  คร้ังท่ี  1/2560 เม่ือวันท่ี              
28 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้ นยงัได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าท่ี             
ท่ีรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

1. โบนัสกรรมการ  :  เป็นเงินรางวลัประจาํปีสําหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน    
ซ่ึงพิจารณาความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา 
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2. ค่าตอบแทนกรรมการ  :  เป็นค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการโดย
กาํหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
พิจารณาตามตาํแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทและ       
การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย  
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็น
จาํนวนเงินคงท่ีทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 

2.2 ค่าเบ้ียประชุม 
จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการ    
ชุดยอ่ยต่างๆ โดยมีกาํหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

3)  สําหรับโบนัสกรรมการประจาํปี 2559 และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 นั้ น         
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติเห็นควรนาํเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนเสนอ ดงัน้ี 

  (1) โบนัสกรรมการสําหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยแยกตาม 
ตาํแหน่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

ตําแหน่ง จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) 
1. ประธานกรรมการบริษทั  1 1,270,124 
2. ประธานกรรมการบริหาร  1 1,270,124 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  1 1,270,124 
4. กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  5 5,285,730 
5. กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ  2 1,903,896 

รวม  10 10,999,998 

      (2)  ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
   1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

                                ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั                 200,000  บาทต่อปีต่อคน 
                                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ                      200,000  บาทต่อปีต่อคน 
                                ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร                         100,000  บาทต่อปีต่อคน                              
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                         1.2  เงินประจาํตาํแหน่ง 
  ประธานกรรมการบริษทั                   550,000   บาทต่อปี 

          ประธานกรรมการบริหาร                  300,000   บาทต่อปี 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ               200,000   บาทต่อปี 
  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน             100,000   บาทต่อปี 
  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง         100,000   บาทต่อปี 
  ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม    100,000   บาทต่อปี 

 2. ค่าเบ้ียประชุม จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบ้ียประชุมสําหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร  
คร้ังละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาทต่อคน 

  ทั้งน้ี โดยบริษทัไม่มีการใหสิ้ทธิประโยชนอ่ื์นๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดงักล่าว 

ในวาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการน้ี มีกรรมการซ่ึงถือหุน้ในบริษทัและมีส่วนไดเ้สียใน
วาระน้ีรวม 4 ราย ถือหุ้นรวมกนั 16,100,247 หุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์และ นายณรงค ์แสงสุริยะ     

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

นายณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า รายละเอียดของเอกสารแนบใน
หนงัสือเชิญประชุมนั้น ควรมีการเพ่ิมตารางในเร่ืองของขอ้มูลในอดีต 2-3 ปี เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบว่า  ใน
อดีตและในปัจจุบนันั้นมีค่าตอบแทนจาํนวนเท่าใด เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบร่วมกนั 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง
ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,034,845,676  เสียง 
 เห็นดว้ย     1,011,985,067    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    97.7909 
 ไม่เห็นดว้ย          34,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0033 
 งดออกเสียง          6,726,062    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.6499 
 ไม่มีสิทธิออกเสียง   16,100,247    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      1.5558 
บตัรเสีย           0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี ้ 
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1.  โบนัสกรรมการสําหรับปี 2559 ในวงเงนิไม่เกิน 11,000,000  บาท 
2.  ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท   

วาระท่ี 7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560 

    ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเก่ียวกบั    
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ท่ี 47, 48 กาํหนดให ้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีทุกคร้ัง และตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ   
มีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ในปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล หรือ
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  คนหน่ึงคนใด
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท  

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขต
การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ     
มีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้พิจารณา
ขอ้เสนอใหบ้ริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
ประกอบกบัได้พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน       
สอบบญัชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติใหน้าํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2560  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติเห็นควร
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

     1)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็น          
           ผูส้อบบญัชีของบริษทั  
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                     รายนาม                           เลขท่ีใบอนุญาต                จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 
  1.  นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ             3844                        1 ปี (พ.ศ.2559)  
  2.  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน                 3930                                              - 
  3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ              4498                           -  

คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชีมีอาํนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท        
ในปี 2560 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีตาม
รายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

             2)   กาํหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,450,000 บาท ประกอบดว้ย 

                          หน่วย : บาท 
                                                        ปี 2560   ปี 2559  ปี 2558  เพ่ิมข้ึน 
1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี         1,410,000    1,370,000   1,320,000          40,000 
2.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส          2,040,000         1,980,000   1,890,000          60,000 
                รวม                          3,450,000         3,350,000   3,210,000        100,000 

ค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนจากปี  2559 เป็นเงิน 100,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.98 เน่ืองจากมี
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมีการปรับใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่บางฉบบัและตอ้งมีการสอบทานรายงานประจาํปีของบริษทั อย่างไรก็ตาม    
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกัน พบว่า
ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชบ้ริการอ่ืน (Non Audit Service Fee) 
จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
แต่อยา่งใด 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

 ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

    ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,034,846,908  เสียง 
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เห็นดว้ย   1,027,842,321    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9581 
 ไม่เห็นดว้ย           430,100    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0418 
 งดออกเสียง        6,574,487    เสียง   
บตัรเสีย           0    เสียง   
 

ท่ีประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล และ/หรือนายศุภชัย 
ปัญญาวัฒโน และ/หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด คนหน่ึงคนใดเป็น
ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 โดยมค่ีาตอบแทนไม่เกิน 3,450,000 บาท ตามท่ีเสนอ  

วาระท่ี 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   

นายณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า คดีฟ้องร้องระหว่างกิจการร่วมคา้ บีบีซีดี กบัการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยนั้น ขณะน้ีความคืบหนา้ของคดีดงักล่าวเป็นอยา่งไร 

ดร.อนุกูล ตนัติมาสน์ กรรมการบริษทั ช้ีแจงว่า สาํหรับคดีฟ้องร้องของกิจการร่วมคา้ บีบีซีดี  
กบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้น ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา ซ่ึงยงัไม่มีการตดัสิน 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ตวัเลขในงบกระแสเงินสด เร่ืองจ่ายผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานในปี 2559 ซ่ึงเพิม่ข้ึนกวา่ 80 ลา้นบาท นั้นมีสาเหตุมาจากเร่ืองอะไร 

และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัทาํรายงานประจาํปีว่า ขอให้สรุปตวัเลขท่ีสาํคญัเก่ียวกบั
ผลการดาํเนินงานและตวัเลขทางการเงินเปรียบเทียบไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย เพ่ือจะไดเ้ห็นภาพรวมโดย
สรุปอยา่งรวดเร็ว 

นางรินรดา ตั้งตรงคิด ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว่า สาํหรับ
ตวัเลขในงบกระแสเงินสด เร่ืองการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในปี 2559 ซ่ึงเพิ่มข้ึนกว่า 80    
ลา้นบาท นั้นมีสาเหตุมาจากการจ่ายใหก้บัพนกังานซ่ึงลาออก เน่ืองจากงานโครงการต่างๆ ท่ีไดแ้ลว้เสร็จ โดย
เม่ือจบโครงการในแต่ละโครงการ บริษทัฯ มีการจ่ายเงินชดเชยใหก้บัพนกังานท่ีออก 

นายเมธี รังษีวงศ ์ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ปริมาณงานในมือ (Backlog) ท่ีบริษทัฯ จะรับรู้ในช่วง  
3 ปีขา้งหน้า (ปี 2560 - ปี 2562) เป็นอย่างไร และในปัจจุบันบริษทัฯ มีปริมาณงานในมือเป็นจาํนวน
เท่าไหร่ และรับรู้ในปีน้ีประมาณเท่าไหร่  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า จาํนวนปริมาณงานในมือนั้นตอ้ง
ข้ึนอยู่กบัว่าทา้ยสุดแลว้งานท่ีจะเปิดประมูลนั้นมีปริมาณเท่าไหร่ และบริษทัฯ เขา้ร่วมประมูลจึงจะไดม้า
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เป็นจาํนวนปริมาณงานในมือ ซ่ึงในขอ้มูลของอุตสาหกรรมก่อสร้างปีน้ีนั้นมีโครงการท่ีจะเปิดประมูล
ประมาณ 900,000 ลา้นบาท สําหรับในปีหน้าและปีถดัไปคงตอ้งรอดูความชดัเจนจากภาครัฐ ซ่ึงน่าจะมี
โครงการดา้นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานออกมาเป็นจาํนวนมากพอสมควร ซ่ึงในเวลานั้นบริษทัฯ ถึงจะรู้ได้
ว่าโครงการออกมาเท่าไหร่ และบริษทัฯ จะเขา้ร่วมประมูลแค่ไหน แต่สาํหรับโครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ร่วม
ประมูลนั้นความสามารถในการไดโ้ครงการจะอยูท่ี่ประมาณ 20% และจาํนวนปริมาณงานในมือในปัจจุบนั
ของบริษทัฯ มีประมาณ 100,000 ลา้นบาท โดยมีรายไดท่ี้รอรับรู้ประมาณ 85,231 ลา้นบาท ซ่ึงในแต่ละปี
บริษทัฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายไดจ้ากปริมาณงานในมือโดยเฉล่ียประมาณ 35,000 ลา้นบาทต่อปี  

นายเมธี รังษีวงศ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ตามท่ีมีข่าวเก่ียวกบัสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้ าเงินนั้น ข่าวดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) (BEM) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมหรือไม่ อยา่งไร 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ในปัจจุบนัไดมี้การลงนามสัญญา
ระหว่าง BEM กบั การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรียบร้อยแลว้ และ BEM สามารถ
ดาํเนินงานไดต้ามปกติ 

นายเมธี รังษีวงศ์ ผู ้ถือหุ้น สอบถามว่า การเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน          
ส่วนต่อขยายจะเร่ิมดาํเนินการไดป้ระมาณเม่ือไหร่ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินส่วน
ต่อขยายจะเดินรถจากหวัลาํโพงไปท่าพระ ไปบางแค กบัจากท่าพระมาบางซ่ือ เป็นวงกลม สาํหรับในช่วงท่ี
จะเดินรถจากสถานีบางซ่ือ สถานีเตาปูน ท่ีระยะทาง 1 กม. ในเดือนสิงหาคมน้ีคาดว่าจะเร่ิมเดินรถได ้ส่วน
ในช่วงอ่ืนๆ งานก่อสร้างแลว้เสร็จไปกว่า 80% และตอนน้ีเม่ือ BEM ไดล้งนามสัญญา กบั การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรียบร้อยแลว้ ปัญหาต่างๆ ท่ีปรากฏตามข่าวกไ็ม่มีอะไร ทาง BEM 
ตอ้งดาํเนินการส่ังซ้ือระบบรถต่างๆ คงใช้เวลาประมาณ 2 ปีเศษ โดยขบวนรถจะทยอยมาเม่ือขบวนรถ
มาถึงก็จะทยอยเปิดให้บริการเดินรถ โดยการเดินรถจากหัวลาํโพง มายงัวดัมงักรกมลาวาส วงับูรพา        
สนามไชย อิสรภาพ และท่าพระ ตรงส่วนน้ีคงเดินรถไดก่้อนในประมาณ 2 ปีขา้งหนา้ และหลงัจากนั้นไปก็
จะเดินรถในส่วนท่ีเหลือ 

นายเมธี รังษีวงศ์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ท่ีมีข่าวออกมาว่าจะมีการเช่ือมทางด่วนศรีรัช กบั       
แจง้วฒันะ ระยะทางประมาณ 400 เมตร ในส่วนน้ีมีความคืบหนา้อยา่งไร และในส่วนท่ีเก่ียวกบัทางด่วน
เส้นทางใหม่ๆ เช่น เส้นท่ีวิ่งจากเกษตรนวมินทร์ไปถึงบางใหญ่ จะมีโอกาสเกิดข้ึนบา้งหรือไม่ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกาํลงั
ขออนุมติัทางกระทรวงคมนาคมอยู่ เม่ืออนุมติัแลว้ก็ให้ทางบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) (BEM) ดาํเนินการก่อสร้าง ตอนน้ีอยูใ่นช่วงรอหลกัการว่าจะเห็นดว้ย และ/หรือพร้อมจะอนุมติั
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หรือไม่ สําหรับในส่วนท่ีเก่ียวกบัทางด่วนเส้นทางใหม่ๆ ตามท่ีผูถื้อหุ้นไดก้ล่าวมานั้น ยงัไม่ทราบใน
รายละเอียด 

นายเมธี รังษีวงศ์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ตามท่ีมีข่าวออกมาว่า บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด 
(มหาชน) (CKP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมนั้น มีการเจรจาทาํโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดใหญ่ในช่วงคร่ึงปีหลงัโดยมี
ขนาดใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีประมาณ 1,000 กว่าเมกะวตัตน์ั้น เร่ืองดงักล่าวมีความคืบหนา้
หรือไม่ อยา่งไร  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)(CKP) ท่ีผ่านมานั้น ทางคณะกรรมการบริษทัของ CKP ไดแ้จ้งว่า      
ยงัอยูใ่นช่วงของการศึกษารายละเอียดและอยูใ่นช่วงท่ีไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้แต่เม่ือไหร่ท่ีไดรั้บความ
ชดัเจนและไดรั้บการอนุญาตจากรัฐบาลลาว จะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 

นายณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัทาํรายงานประจาํปี ดงัน้ี  

1. ในส่วนของขอ้มูลสําคญัทางการเงิน และคาํอธิบายของผูบ้ริหารโดยเฉพาะส่วนของขอ้มูล
ทางการเงินนั้ น ควรเพ่ิมเติมในส่วนของความสามารถในการทาํกาํไร ความสามารถในการบริหารหน้ี 
ความสามารถในการจดัการสภาพคล่อง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึน  

2. ขอ้มูลส่วนใหญ่ในรายงานประจาํปีจะรายงานขอ้มูลตวัเลขในแบบตารางซ่ึงมีเป็นจาํนวนมาก
ควรทาํเป็นกราฟแท่ง หรือกราฟประเภทอ่ืนๆ เพือ่ใหเ้ห็นสดัส่วนความเติบโต ความลดลงไดช้ดัเจนมากกวา่น้ี 

3. ในเร่ืองของงบกาํไรขาดทุนซ่ึงเป็นขอ้มูลตวัเลขท่ีสาํคญั โดยในทางบญัชีไดมี้การเปิดเผย
อยูแ่ลว้เพียงแต่วา่คาํอธิบายของผูบ้ริหารในส่วนน้ีอยากจะใหน้าํขอ้มูลในส่วนของงบกาํไรขาดทุนมาจดัทาํ
ในรูปแบบใหม่เพื่อให้เห็นในเชิงการวิเคราะห์ขอ้มูล และควรจะแยกกาํไรออกเป็นส่วนๆ เช่น กาํไรขั้นตน้
เป็นเท่าไหร่ กาํไรจากการดาํเนินงานเป็นเท่าไหร่ แลว้จึงมาถึงกาํไรสุทธิ ซ่ึงในรายงานประจาํปีนั้นมีเฉพาะ
กาํไรสุทธิเพียงอยา่งเดียวท่ีเห็นไดช้ดัเจน  

4. ในส่วนของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)       
บริษทัฯ ควรจะจดัทาํในเร่ืองของ common size ไวด้ว้ยว่าสัดส่วนในแต่ละตวัเป็นจาํนวนเท่าไหร่ของยอด
รายไดร้วมทั้งหมด 

นายไตรพิชิต วฒันวิจิตร ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จากขอ้มูลท่ีว่าในปัจจุบนับริษทัฯ มีจาํนวน
ปริมาณงานในมือ (Backlog) ประมาณ 100,000 ลา้นบาทนั้น คิดว่าภายใน 3 ปีน้ีบริษทัฯ จะมีการเพ่ิมทุน
หรือไม่ และภายหลงัจาก 3 ปี หากมีกรณีท่ีบริษทัฯ ประมูลงานไดเ้พิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงอาจจะมีปริมาณงาน  
ในมือสูงข้ึนอีก 100,000 - 200,000 ลา้นบาท กรณีน้ีทางฝ่ายบริหารมีแผนการจดัการไวอ้ยา่งไรและกระแส
เงินสดของบริษทัฯ ภายใน 5 ปีน้ีจะมีจาํนวนเพียงพอหรือไม่ 
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ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ในปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนหรือ
กระแสเงินสดเพียงพอต่อการรับงานและการสร้างรายไดข้นาดน้ี ณ ตอนน้ี บริษทัฯ คาดว่าจะมีรายไดเ้ฉล่ีย
จากการก่อสร้างประมาณ 35,000 ลา้นบาทต่อปี หากมีโครงการประมูลออกมาจาํนวนมากและบริษทัฯ 
สามารถท่ีจะได้ backlog เพ่ิมข้ึน บริษทัฯ มัน่ใจว่ายงัสามารถรับงานได้เพ่ิมข้ึน และสามารถท่ีจะสร้าง
รายไดถึ้ง 40,000 - 50,000 ลา้นบาทต่อปี โดยท่ีไม่มีความจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุน หรือเพ่ิมจาํนวนพนกังาน หรือ
เพ่ิมวิศวกร หรือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์หลกัๆ ซ่ึงนั่นก็คือความสามารถท่ีจะรับได ้ ถา้หากมองว่ามีโครงการ
ออกมามากนั้นมีเร่ืองของกระแสเงินสด หรือมีความตอ้งการในการใชเ้งินมากแค่ไหน สําหรับโครงการ
ก่อสร้างนั้นการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บงาน บริษทัฯ ไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนท่ีเยอะมาก จะต่าง
จากโครงการท่ีมีการลงทุน เน่ืองจากเม่ือบริษทัฯ ลงนามสัญญาแลว้ส่วนมากในแต่ละโครงการจะให้มี
การเงินค่างานล่วงหน้าซ่ึงทาํให้บริษทัฯ   มีเงินทุนหมุนเวียนกอ้นแรก หลงัจากนั้นบริษทัฯ กส็ามารถท่ีจะ
ไปกูเ้งินจากธนาคารต่างๆ เพ่ือนาํมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับในแต่ละโครงการก่อสร้างซ่ึงอยู่ใน
วงเงินท่ีไม่มากนกั  โดยประมาณจะอยูใ่นช่วง 10-15 % ของมูลค่าโครงการก่อสร้างนั้นๆ หลงัจากนั้นในแต่
ละเดือนบริษทัฯ สามารถเรียกเกบ็เงินไดต้ามความคืบหนา้ของแต่ละงาน จึงทาํใหก้ระแสเงินสดค่อนขา้งท่ี
จะสอดคลอ้งกบัค่าใชจ่้าย ดงันั้นถึงแมจ้ะมีงานโครงการก่อสร้างเพ่ิมมากข้ึน แต่ความตอ้งการในการใช้
กระแสเงินสดก็ไม่ได้มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมข้ึนมากเป็นเท่าตวั จึงมัน่ใจไดว้่าดว้ยศกัยภาพทางดา้น
การเงินและดว้ยทุนของบริษทัฯ ณ ขณะน้ีมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะสามารถรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนมาไดอี้ก 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบนัอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity ratio: D/E) ของบริษทัฯ อยู่ท่ีระดบั 1.3:1 ซ่ึงในเง่ือนไขของการกูเ้งิน 
หรือการออกหุ้นกู้ของสถาบันการเงินท่ีจัดอันดับต่างๆ  จะเน้นอยู่ท่ีประมาณ  3:1 บริษัทฯ จึงยงัมี
ความสามารถก่อหน้ีไดค่้อนขา้งมาก ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งกงัวลในเร่ืองของ การเพ่ิมทุน 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ท่ีเกิด
จากงานรับเหมาก่อสร้างของปี 2558 และปี 2559 นั้นมีอตัราส่วนอยา่งไร  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า อตัรากาํไรขั้นตน้ของปี 2558 อยูท่ี่ 
8.21 % และอตัรากาํไรขั้นตน้ของปี 2559 อยูท่ี่ 7.08 % เหตุผลท่ีอตัรากาํไรขั้นตน้ของปี 2559 ลดลงจากปี 
2558 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญางานเพ่ิมเติมโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรี ซ่ึงมีการรับรู้
รายได้ในไตรมาสท่ี 2 เป็นจาํนวนค่อนข้างมาก คือ 10,000 ล้านบาทในไตรมาสเดียว ซ่ึงเน้ืองานใน
โครงการนั้นเป็นงานท่ีมีกาํไรขั้นตน้ตํ่ากว่าโครงการอ่ืนๆ จึงทาํให้กาํไรขั้นตน้โดยรวมของทั้งปีลดลงมา
ประมาณ 1%  

    ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
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    ประธานฯ กล่าวขอบคุณตัวแทนผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน และช้ีแจง
รายละเอียดเร่ืองการจดัทาํรายงานการประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม 
บริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการถดัไป และบริษทัจะ
จดัทาํรายงานการประชุมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม รวมทั้งนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผา่น
ระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.ch-karnchang.co.th   
อนัจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ 

ประธานฯ  แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 และนําเสนอ     
ระเบียบวาระการประชุมต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นครบถว้นทุกวาระแลว้ ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มี
กิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเม่ือเวลา 11.30 น.   

      
 
 
 
                                     (นายอศัวิน คงสิริ) 
                                 ประธานท่ีประชุม 
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             (นายณฐัวุฒิ ตรีวิศวเวทย)์ 
                     เลขานุการบริษทั 


