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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561 
ของ 

บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
    ประชุมเม่ือ   วนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. 

ท่ี หอ้งสุพรรณิการ์ ชั้น 4 ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 587 อาคารวริิยะถาวร              
ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

    นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวช้ีแจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอ
เพิ่มวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการก่อนท่ีบริษทัจะส่ง
หนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
รวมทั้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงในการประชุมคราวน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
เสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นอกจากน้ี บริษทั
ไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 เป็นตน้มา เพื่อให้        
ผูถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

    เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงถึงวิธีปฏิบติัส าหรับการประชุมและวธีิการลงคะแนนเสียงในวาระ
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง โดยการลงมติเป็นดงัน้ี 
    - วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง     
       ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
    - วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ  
    - วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม    
            - วาระท่ี 8  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 34. ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ     
มีสิทธิออกเสียง      

 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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2. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ผูถื้อหุ้น
เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยประธาน         
ท่ีประชุมจะถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือข้ึน เพื่อให้เจา้หน้าท่ีไปรับ    
บตัรลงคะแนน โดยจะไดน้ าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

      ส าหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน        
เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการ    
เป็นรายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัได้ท าการรวบรวมคะแนน     
ไวใ้นคอมพิวเตอร์แล้ว ดงันั้นผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้อง   
ออกเสียงลงคะแนนอีก   

4. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นระบบบาร์โค้ด และได้แต่งตั้ งให้         
The Legists Group เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไป         
ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เชิญตัวแทนผู ้ถือหุ้นมาเป็น                    
ผูส้ังเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนเสียง 2 ท่าน ซ่ึง นางสาวขวญัใจ ทองไหลรวม และ นายประเสริฐ ทองกิตติกุล 
ตวัแทนผูถื้อหุน้อาสาเป็นพยานตรวจนบัคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

5. หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะซกัถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการช้ีแจงเพิ่มเติม
ในประเด็นใด ขอให้ผูถื้อหุ้นแจ้งช่ือ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไวใ้นรายงานการประชุม           
โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถามเม่ือจบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

เลขานุการบริษทั ไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 
ดงัน้ี 

1)  กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
                  1. นายอศัวนิ คงสิริ   ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)                
                  2. นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์        กรรมการบริษทั    
       ประธานกรรมการบริหาร  
     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                                     กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
                  3. นายวฑูิร  เตชะทศันสุนทร       กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
         ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
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                  4. นายถวลัยศ์กัด์ิ  สุขะวรรณ             กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
      กรรมการตรวจสอบ  
         กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
     กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง         
                  5. ดร.ภาวชิ ทองโรจน์                กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
    กรรมการตรวจสอบ 
         ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

  6. นายณรงค ์แสงสุริยะ               กรรมการบริษทั   
                                     กรรมการบริหาร 
      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
       กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง                 

7. นายประเสริฐ มริตตนะพร       กรรมการบริษทั   
         กรรมการบริหาร 
         กรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม     
                   8. นายรัตน์ สันตอรรณพ             กรรมการบริษทั 
          กรรมการบริหาร               
                   9. ดร.อนุกูล ตนัติมาสน์             กรรมการบริษทั  
          กรรมการบริหาร 
   กรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
       สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไป 

10. ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์        กรรมการบริษทั    
       กรรมการบริหาร  
      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 

คณะกรรมการมีจ านวนทั้งส้ิน 10 คน มีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังน้ี
จ านวน 10 คน ตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ คิดเป็นสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 100%  

2)  ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม                            
 1. นายสิทธิเดช ตรีวศิวเวทย ์        รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร  

2. นายธรรมนูญ สุรรัตน์                 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4  
3. นายวชัระ แสงหตัถวฒันา            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวศิวกรรม                
4. นางรินรดา ตั้งตรงคิด                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน       

             5. นายวบูิลย ์องัคพิพฒันชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน    
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3)  ผู้สอบบัญชี      
นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

4)  ทีป่รึกษากฎหมาย   
    นายนพดล อินทรลิบ     The Legists Group 

นางสาวสาวติรี ตรีนวรัตน์    The Legists Group  (ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน) 
 

5)  ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
นางสุนิสา โสมาภา 

 

นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กล่าวขอบคุณ
ผูถื้อหุ้นท่ีได้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และได้แถลงต่อผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมก่อนเร่ิม   
การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่า ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น   
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 32,591 ราย        
รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแล้วทั้งส้ิน 1,693,896,872 หุ้น โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 1,203 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 
846,298,845 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.9617 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด แยกเป็นผูถื้อหุน้   
    มาประชุมดว้ยตนเอง 319 ราย จ านวนหุ้น          28,580,766  หุน้ 
    รับมอบฉนัทะ        884  ราย จ านวนหุน้        817,718,079  หุน้ 

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงก าหนดใหมี้ผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้         
นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 815 ราย เป็นจ านวน 
183,099,125 หุน้  

ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

       ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ท่ีจะรับรองใน
วาระน้ี เป็นรายงานจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และได้จดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น      
ซ่ึงบริษทัได้น าส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี      
11 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอขอแกไ้ข โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส าเนารายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัป ระจ าปี 2560 ซ่ึงไดน้ าส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. 
ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น เห็นควร
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ดงักล่าว 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  852,596,223  เสียง 
เห็นดว้ย                   852,581,223    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                     0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง             15,000    เสียง      
บตัรเสีย              0    เสียง    
  
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามทีเ่สนอ 

วาระที ่2     พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

   ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45. ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษทัจดัส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัให้ผูถ้ือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญั
ประจ าปี พร้อมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ซ่ึงปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2560 ในหัวขอ้ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ตามที่ไดน้ าส่งผูถ้ือหุ้นทุกท่าน   
และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่วนัที่ 27 มีนาคม 2561 และขอให้ ดร.สุภามาส 
ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวช้ีแจงสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา 
รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีกระทบต่อบริษทัทั้งดา้นบวกและดา้นลบเพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยไดด้ าเนินการ
ต่างๆ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการด าเนินงาน  
บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีแขง็แกร่ง ดงัน้ี 
รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดร้วม  (ลา้นบาท) 38,028 47,020 37,731 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (ลา้นบาท) 2,193 2,002 1,810 

อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้  (บาท)  0.65 0.50 0.50 

Credit Rating A- / Stable A-/ Stable A-/ Stable 

Cost of debt 4.66 3.50 3.20 
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2. เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2560  

1. ลงนามโครงการในปี 2560 จ านวน 6 โครงการ มูลค่า 48,506 ลา้นบาท 
➢ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนยว์ฒันธรรมฯ - มีนบุรี) ในนามกิจการร่วมคา้ ซีเคเอสที  

 (สัดส่วนการร่วมลงทุน 60%) รวมมูลค่า 43,898 ลา้นบาท จ านวน 3 สัญญา ดงัน้ี 
* สัญญาท่ี 1 : งานก่อสร้างใตดิ้น (ศูนยว์ฒันธรรมฯ - รามค าแหง 12) รวมมูลค่า 19,283 ลา้นบาท    
(ช.การช่าง 11,570 ลา้นบาท) 
* สัญญาท่ี 2 : งานก่อสร้างใตดิ้น (ช่วงรามค าแหง 12 - หวัหมาก) รวมมูลค่า 20,100 ลา้นบาท  
(ช.การช่าง 12,060 ลา้นบาท) 
* สัญญาท่ี 5 : งานก่อสร้างศูนยซ่์อมบ ารุงและอาคารจอดรถ รวมมูลค่า 4,515 ลา้นบาท 
 (ช.การช่าง 2,709 ลา้นบาท) 

➢ โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวยส์ายบางปะอิน - นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 8.4 กิโลเมตร 
มูลค่า 1,852 ลา้นบาท 

➢ โครงการงานบริหารโครงการ จัดหา ติดตั้ ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบ และทดลอง               
เดินรถไฟฟ้าสาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย  
มูลค่า 19,643 ลา้นบาท 

➢ โครงการก่อสร้างทางเช่ือมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับ        
ทางพิเศษศรีรัชดา้นเหนือ (มุ่งหนา้แจง้วฒันะ) มูลค่า 275 ลา้นบาท 

➢ สัญญาจา้งดูแลรักษาโครงสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญาท่ี 2 
มูลค่า 94 ลา้นบาท 

➢ สัญญาจา้งเหมาปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดนัเป็นสถานีจ่ายน ้ากบั บมจ. ทีทีดบับลิว  
มูลค่า 303 ลา้นบาท 

2. ไดรั้บรางวลัจากองคก์รภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
➢ รางวลั ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award โดย ASEAN Federation 

of Engineering Organizations (AFEO) 
➢ รางวลั ARE-QP Awards 2017 โดย Asian Network for Quality (ANQ) 
➢ รางวลั Environmental Social and Governance 100 (ESG) โดยสถาบนัไทยพฒัน์ (3 ปีติดต่อกนั) 
➢ รางวลั Outstanding IR awards โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
➢ รางวลัหุน้ขวญัใจมหาชน 2017 โดยหนงัสือพิมพข์่าวหุน้ธุรกิจ (5 ปีติดต่อกนั) 
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3. โครงการก่อสร้าง  

• บริษทัฯ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) ณ 31 ธนัวาคม 2560  
 
 
  

4. ความคืบหน้าของโครงการทีด่ าเนินการในปัจจุบัน  

• รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการท่ีด าเนินการในปัจจุบันของบริษทัฯ ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 

- มูลค่ารวม 231,297 ลา้นบาท 
- มูลค่าท่ีรอรับรู้รายได ้   72,233 ลา้นบาท 

โครงการหลกัในปัจจุบัน (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560) ระยะเวลา มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

1. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย 
ช่วงหวัล าโพง - บางแค และ บางซ่ือ - ท่าพระ  

   

- สัญญาท่ี 6 : งานบริหารโครงการ จัดหา ติดตั้ ง ทดสอบอุปกรณ์               
งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้า 

 
2560-2563 

 
20,200 

 
27.00% 

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย- 
มีนบุรี (มูลค่าโครงการรวม 26,339 ลา้นบาท (60% ของมูลค่ารวม 43,898 ลา้นบาท)) 

   

- สัญญาท่ี 1 : งานก่อสร้างใตดิ้น (ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย  -
รามค าแหง 12) 

 
2560-2565 

 
11,570 

 
  4.20% 

- สัญญาท่ี 2 : งานก่อสร้างใตดิ้น (รามค าแหง 12 - หวัหมาก) 2560-2565 12,060 2.30% 

- สัญญาท่ี 5 : งานก่อสร้างศูนยซ่์อมบ ารุงและอาคารจอดรถ 2560-2565 2,709 3.60% 

3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 2558-2561 15,329 49.00% 
4. โครงการมอเตอร์เวย ์สายพทัยา - มาบตาพุด สัญญาท่ี 5 2559-2561 727 74.60% 
5. โครงการมอเตอร์เวย ์สายบางปะอิน -  นครราชสีมา สัญญาท่ี 3 2560-2563 1,852 11.00% 
6. โครงการมอเตอร์เวย ์สายบางปะอิน -  นครราชสีมา สัญญาท่ี 6 2559-2562 1,818 36.80% 
7. โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2555-2562   94,622 85.30% 
8. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230/500kV 2558-2561  2,665 82.00% 

9. โครงการก่อสร้างอาคารศูนยก์ารแพทย ์พร้อมระบบสาธารณูปการ
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2558-2561 1,381 98.50% 

10. โครงการก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บ าบดัโรคและบริการ พร้อมระบบ
สาธารณูปการ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2558-2561 1,168 78.20% 

รวม 166,101  
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5. โครงการของภาครัฐในอนาคต  

• โครงการเร่งด่วนของภาครัฐซ่ึงจะมีการลงทุนในปี 2561 จ านวน 51 โครงการ มูลค่า 2.39 
ลา้นลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 

โครงการทีค่ณะกรรมการ PPP เห็นชอบ / ครม.อนุมัติ โครงการทีป่ระมูลแล้ว / เร่ิมก่อสร้าง / พร้อมเปิดบริการ  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย : โครงการ 
ระบบขนส่งมวลชน 
- รถไฟฟ้าสายสีสม้ (บางซ่ือ - หวัหมาก / บางซ่ือ - หวัล าโพง)  
- รถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ) 
- รถไฟฟ้าสายสีเขียวเขม้ (สมุทรปราการ - บางปู) 
- รถไฟฟ้าสายสีเขียวเขม้ (คูคต - ล าลูกกา)  
- ระบบขนส่งมวลชนทางรางภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น 
กรมทางหลวง : ทางหลวงพเิศษ และทางพเิศษ 
- ทางหลวงพิเศษ สายนครปฐม - ชะอ า 
- ทางหลวงพิเศษ สายหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร์ 
- ทางหลวงพิเศษ สายกรุงเทพฯ - มหาชยั 
- ทางหลวงพิเศษ สายกะทู ้- ป่าตอง 
- ทางยกระดบัอุตราภิมุข รังสิต - บางปะอิน 
โครงการอ่ืนๆ เช่น 
- โครงการไฮสปีด กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ 
- โครงการไฮสปีด กรุงเทพมหานคร - หวัหิน 
- โครงการไฮสปีด กรุงเทพมหานคร - ระยอง 
- โครงการศูนยก์ารขนส่งชายแดน นครพนม 
- โครงการสถานีขนส่งชายแดน 
- โครงการสถานีขนส่งเมืองหลกั 
- โครงการจดัซ้ือรถโดยสารไฟฟ้า 
- โครงการท่าเรือเฟอร่ีระยะยาว 
- โครงการท่าเรือแหลมฉบงั เฟส 3 
- โครงการพฒันาธุรกิจท่าเรือบก 
- โครงการท่าอากาศยาน / ศูนยซ่์อม 
 
 
 
 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย : โครงการ
ระบบขนส่งมวลชน  
- รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน (บางแค - พุทธมณฑลสาย 4) 
- รถไฟฟ้าสายสีสม้ (บางขนุนนท ์- ศูนยว์ฒันธรรมฯ)  
กรมทางหลวง : ทางหลวงพเิศษ และทางพเิศษ 
- ทางพิเศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก 
- ทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ตอน  N2 และ E-W Corridor 
การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟทางคู่ 
- ช่วงประจวบคีรีขนัธ์ - ชุมพร 
- ช่วงหวัหิน - ประจวบคีรีขนัธ์ 
- ช่วงนครปฐม - หวัหิน 
- ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี 
- ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา 
- ช่วงหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร์ 
- ช่วงปากน ้าโพ - เด่นชยั 
- ช่วงลพบุรี - ปากน ้าโพ 
- ช่วงเด่นชยั - เชียงใหม่ 
- ช่วงเด่นชยั - เชียงราย - เชียงของ  
- ช่วงขอนแก่น - หนองคาย 
- ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 
- ช่วงชุมทางมาบกะเบา - ชุมทางจิระ 
- ช่วงบา้นไผ ่- มุกดาหาร - นครพนม 
การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟชานเมือง  
- สายสีแดงเขม้ ช่วงรังสิต - มธ.รังสิต   
- สายสีแดงอ่อน ส่วนต่อขยาย ช่วงตล่ิงชนั - ศิริราช และ
ช่วงตล่ิงชนั - ศาลายา   
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โครงการอ่ืนๆ เช่น 
- โครงการจุดพกัรถบรรทุกบุรีรัมย ์/ ขอนแก่น 
- โครงการไฮสปีด กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา 
- โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก ์พญาไท-บางซ่ือ-ดอนเมือง 
- โครงการพฒันาสนามบินกระบ่ี 
- โครงการพฒันาสนามบินขอนแก่น 
- โครงการระบบบริการเดินอากาศ 
- โครงการระบบตัว๋ร่วม 

 

• โครงการของภาครัฐซ่ึงจะมีการลงทุนใน EEC 5 ปีแรก มูลค่า 1.5 ลา้นลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอยีดโครงการ มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

- โครงการสนามบินอู่ตะเภา 
- โครงการท่าเรือมาบตาพุด 
- โครงการท่าเรือแหลมฉบงั 
- โครงการรถไฟความเร็วสูง 
- โครงการรถไฟทางคู่ 
- โครงการมอเตอร์เวย ์
- โครงการอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
- โครงการท่องเท่ียว 
- โครงการพฒันาเมืองใหม่ 

200,000 
10,150 
88,000 

158,000 
64,300 
35,300 

500,000 
200,000 
400,000 

6. ธุรกจิการลงทุนในสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

ข้อมูล ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

บมจ.ทางด่วนและ 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

บมจ.ทีทีดบับลวิ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) 29.98% 19.40% 27.41% 
ปีท่ีก่อตั้ง 2558 2543 2554 
ทุนจดทะเบียน  (ลา้นบาท) 15,285 3,990 9,240 
รายได ้ (ลา้นบาท) 15,393 5,747 6,930 
ก าไร  (ลา้นบาท) 3,123 2,663 159 
ปันผล (บาท) จากผลประกอบการของปี 2560 0.13 0.60 0.0225 
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7. ความรับผดิชอบต่อการท าธุรกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ด าเนินการก่อสร้าง และบริหารโครงการภายใตก้ารค านึงถึงความปลอดภยัของสังคม 
ส่วนรวม และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยการด าเนินโครงการในแต่ละโครงการจะมีมาตรการต่างๆ           
ท่ีเหมาะสมเพื่อดูแลสังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้มอย่างดีท่ีสุด เช่น มีระบบรักษาความปลอดภยัและ     
การตรวจสอบเคร่ืองจกัรก่อนการท างาน มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ า มีการท าความสะอาดรอบบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง มีผา้คลุมรถป้องกันฝุ่ นละออง มีการติดตั้ งเคร่ืองวดัระดับเสียง มีการติดตั้ งเคร่ืองวดัความ
สั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบให้อยู่ในระดบัไม่เกินมาตรฐาน รวมทั้งมีการบริหารงานดา้นจราจร และดูแล
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความส าคญัและด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น 

- กิจกรรม “หน่ึงหยด คือ ชีวติ ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวติใหม่” 
- กิจกรรม “ทวภิาคี ดีวอีี แคเรียชอ้ยส์ (DVE Career Choices)” 
- กิจกรรม “การใชว้รรณกรรมเพื่อพฒันาทกัษะชีวติเด็กปฐมวยั” 
- กิจกรรม “ร่วมเป็นจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ” 

- กิจกรรม “Shred2Share” 
- การสนบัสนุนงบประมาณดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

ส าหรับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนั้ น บริษัทได้ด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์                 
มีจริยธรรม และต่อตา้นการทุจริต ให้สินบนในทุกรูปแบบมาโดยตลอด และมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานอย่าง   
มืออาชีพ พร้อมประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยบริษทัไดด้ าเนินการก าหนด
นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวน้ีได้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบาย      
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี   

ทั้ งน้ี กลุ่มบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต             
และคอร์รัปชัน่ ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต 
และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกนัและการต่อตา้น    
การทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบติั เพื่อให้บุคลากรทุกระดบั รวมถึงลูกจา้ง ตวัแทน บริษทั   
ในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีในการนั้น
หรือไม่ก็ตาม ยึดถือเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังาน โดยบริษทัจะถือวา่การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและไม่ เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแล                    
การปฏิบติังาน บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งต่อตา้นและละเวน้การกระท าเช่นวา่นั้น ทั้งน้ี ไดมี้การส่ือสารและ
ฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ง      
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การดูแลให้มีการด าเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งนอ้ยทุกปี  

ในเดือนกรกฎาคม 2560 องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) และสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดล้งนามความร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามปัญหาการทุจริต 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนั      
และปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในการสนับสนุนมาตรการต่างๆ    
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีกรอบและแนวทางด าเนินการในการส่งเสริม สนับสนุน                  
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต รวมทั้ งบูรณาการในการปฏิบติังานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม           
และร่วมกนัสร้างเครือข่ายป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสถาบนั
วิชาการ เพื่อเป็นแนวร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ด าเนินการ และปรับปรุง พัฒนาการป้องกัน               
และปราบปรามการทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ยงัไม่ไดก้  าหนดกรอบ
และแนวทางการด าเนินการใหก้บัสมาชิกของสมาคมฯ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การมอบหมายให้ฝ่ายจดัการติดตาม เขา้ร่วมศึกษาแนวทาง 
การปฏิบติัในการลงนามแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ โดยการเขา้ร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงมีรายละเอียดเป็นจ านวนมากท่ีจะต้อง
ด าเนินการ และขณะน้ีอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการปรึกษาหารือกบัสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย         
และบริษทัในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมท่ีจะเขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์โครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกนัต่อไป ซ่ึงทางสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ก าลงัด าเนินการให้ความรู้กบัสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ เก่ียวกบัเร่ืองการต่อตา้น
การทุจริตให้มีความชัดเจน และอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและ
ปรับปรุงกฎระเบียบ ขั้นตอนต่างๆ เพิ่มเติม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาวนฤชล จงรุ่งเรือง ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ท่ีมาของวสัดุท่ีใช้ในโครงการก่อสร้างของ
บริษทั ซ่ึงบริษทัได้ซ้ือมาจากบริษทัต่างๆ ท่ีเป็นคู่ค้ากันนั้น วสัดุต่างๆ เหล่านั้นได้มาโดยการท าลาย
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยหรือไม่ และบริษทัคู่คา้นั้นมีส่วนช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย     
มากนอ้ยเพียงใด  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ส าหรับวสัดุหลักท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานก่อสร้างของบริษทัในปัจจุบนัเป็นคอนกรีตประมาณ 50% เหล็กประมาณ 10% น ้ ามนัประมาณ 
10 % และส่วนท่ีเหลือเป็นปูน ซ่ึงวสัดุทั้ งหลายเหล่าน้ีบริษทัได้ซ้ือมาจากบริษทัต่างๆ ท่ีเป็น supplier        
รายใหญ่ของประเทศไทยหลายๆ ราย ส่วนมากเป็นบริษทัขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงในประเทศไทย จึงมี
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ความมัน่ใจวา่บริษทัเหล่าน้ีมีการดูแลส่ิงแวดลอ้มในเกณฑ์ท่ีดีเยี่ยม โดยเม่ือบริษทัเหล่านั้นไดรั้บสัมปทาน
ในการเข้าไปผลิตวัสดุต่างๆ ก็ต้องมีการด า เนินการ ท่ีลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม                            
ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการคืนประโยชน์กลบัสู่สังคมเช่นเดียวกนั ในส่วนของบริษทัก็จะพิจารณาซ้ือวสัดุ
จาก supplier ท่ีมีความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ เป็นบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และดว้ยบริษทัท่ีเขา้ไปซ้ือวสัดุต่างๆ นั้นมีขนาดใหญ่และเป็นรายตน้ๆ ของประเทศจึงมีการ
ดูแลทั้ งเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีการดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม         
อยา่งยอดเยีย่มอยูแ่ลว้ 

นางศศิธร ตนัตระโชติ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในปี 2561 มีส่วนรายได้ท่ีสามารถบนัทึกได้
ประมาณเท่าไหร่ และมีโอกาสท่ีบริษทัจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึนหรือไม่  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ในปี 2561 น้ีบริษทัตั้งเป้าหมาย   
ในส่วนของรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 30,000 - 35,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีบริษทัค่อนขา้งมัน่ใจวา่น่าจะ
สามารถบรรลุได ้ในส่วนของเงินปันผลก็อยูท่ี่ผลก าไร ณ ส้ินปี ซ่ึงบริษทัมีพนัธะสัญญาและมีความตั้งใจท่ี
จะพยายามให้ไดง้านใหม่ๆ มาเพิ่ม ส่วนงานท่ีมีอยูแ่ลว้บริษทัก็จะบริหารตน้ทุน และบริหารโครงการให้มี
ผลก าไรท่ีดี และเม่ือ ณ ส้ินปี มีผลก าไรท่ีดีก็จะขอให้คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นพิจารณาอีกคร้ังว่า
จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงคาดหวงัวา่จะมีอตัราท่ีดีข้ึน 

นางสุมณฑา วฒันสินธ์ุ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า การประมูลงานโครงการของภาครัฐของ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างนั้นตอ้งมีการจ่ายเงินให้กบัภาครัฐเจา้ของโครงการเพื่อให้ได้งานโครงการต่างๆ นั้น      
ในอตัรา 30% หรือเป็นจ านวนท่ีมากหรือนอ้ยกวา่อตัราดงักล่าวหรือไม่ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า กรณีการจ่ายเงินดังกล่าวไม่มี     
อย่างแน่นอน และตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดแ้สดงภาพการท างานต่างๆ นั้นซ่ึงงานในทุกโครงการ     
ท่ีบริษทัได้ด าเนินการก่อสร้างเป็นงานท่ีมีคุณภาพ บริษทัไม่ได้ลดคุณภาพงานใดๆ ลง นอกจากไม่ลด
คุณภาพงานในทุกโครงการและในทุกส่วนงานแลว้ ในส่วนใดท่ีมีการออกแบบไวไ้ม่ดี บริษทัยงัเพิ่มเติม
และเสริมใหส้ามารถมีอายใุนการใชง้านท่ีคงทนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเจา้ของงาน ดงันั้นหาก
มีการจ่ายเงิน 30% หรือในอตัราท่ีนอ้ยหรือมากกวา่ตามท่ีผูถื้อหุ้นสอบถาม คงไม่สามารถท่ีจะท างานให้มี
คุณภาพท่ีดีได ้

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในปี 2560 บริษทัมีรายไดล้ดลงจากปี 2559 
จ านวนรายไดท่ี้ลดลงนั้นมีสาเหตุมาจากเร่ืองอะไร 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ สาเหตุท่ีรายไดข้องปี 2560 ลดลง
จากปี 2559 เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัมีรายการพิเศษ คือ เป็นปีท่ีบริษทัได้บรรลุขอ้ตกลงในเร่ืองของ    
การท า Variation Order หรืองานเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี โดยรายการดงักล่าวนั้นมี
จ านวนสูงถึงเกือบ 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้รายไดใ้นปี 2559 และท าให้รายไดใ้นปี 2559 เพิ่มข้ึนโดยมี
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จ านวนประมาณ 45,705 ลา้นบาท และในปี 2560 น้ีรายไดข้องบริษทัก็กลบัมาอยูใ่นระดบัปกติท่ีประมาณ 
36,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีบริษทัตั้งไว ้ 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ส าหรับรายไดจ้ากการท างานเพิ่มเติม
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีนั้น ตามหลกัการทางบญัชีมีการบนัทึกรายการแยกเป็นพิเศษหรือ
ตอ้งมีหมายเหตุใดๆ ช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่  

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั ช้ีแจงว่า เป็นปกติของงานในโครงการก่อสร้าง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีได้ว่าจา้งบริษทัให้เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง เม่ือมีงาน  
ส่วนใดในโครงการนั้นๆ เพิ่มเติม ผูว้่าจา้งก็สามารถจา้งให้บริษทัท างานเพิ่มเติมได ้ส าหรับในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีมีการวา่จา้งใหท้  างานเพิ่มเติมหลายๆ อยา่ง ซ่ึงส่วนท่ีเพิ่มเติมนั้นเป็นงานก่อสร้าง
จากรูปแบบเดิมข้ึนมา ซ่ึงมูลค่างานท่ีเพิ่มข้ึนมีจ านวนสูงเป็นหม่ืนล้านบาท ฉะนั้นทุกคร้ังท่ีบริษทัได้
ด าเนินการก่อสร้างในส่วนงานท่ีเพิ่มข้ึน งานดงักล่าวจึงเป็นงานก่อสร้าง ดงันั้นรายไดก้็คือรายไดจ้ากการ
ก่อสร้างเช่นเดียวกนั โดยในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 169 ในขอ้มูลงบการเงินรวมในปี 2559 บริษทัมี
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 45,705 ลา้นบาท ในปี 2560 มีจ านวนประมาณ 36,000 ลา้นบาท ส่วนต่าง
นั้นก็คืองานเพิ่มของงานก่อสร้างท่ีบริษทัไดจ้ดัท าเพิ่มเติม ดงันั้นเม่ือเป็นงานก่อสร้างจึงตอ้งบนัทึกเป็น
รายไดจ้ากการก่อสร้างตามปกติ ไม่สามารถแยกออกเป็นรายการพิเศษได ้

นายอาทร อศัวชินเทพกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ โครงการก่อสร้างของบริษทัมีโครงการใดบา้ง
ท่ีขาดทุน และโดยเฉล่ียแลว้ในแต่ละโครงการนั้นมีอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ก่ีเปอร์เซ็นต์ 
สินทรัพยร์วมในปี 2560 นั้นมีจ านวนลดลง การลดลงของสินทรัพยด์งักล่าวมีสาเหตุมาจากเร่ืองใด และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ ในแต่ละโครงการนั้นมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีแตกต่างกนั โดยถา้เป็นงานท่ีใชศ้กัยภาพทางดา้นวิศวกรรมสูง การแข่งขนัไม่มากนกั บริษทัก็จะมี
อตัราก าไรขั้นตน้ท่ีค่อนขา้งสูงโดยอยู่ในช่วง 8% แต่ในโครงการท่ีมีคู่แข่งจ านวนมาก ซ่ึงบริษทัเล็กๆ           
ก็สามารถท าไดน้ั้น อตัราก าไรขั้นตน้อาจจะลดต ่าลง แต่โดยรวมแลว้ ณ ส้ินปี 2560 อตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทัอยู่ท่ีประมาณ 7.9% ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีบริษทัตั้งเป้าหมายไวคื้อ อยู่ในช่วงระดบั 8% ถือว่าเป็นก าไร
พื้นฐานท่ีดีส าหรับงานโครงการก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงมีเงินลงทุนเป็นแสนล้านบาท ถือได้ว่าอตัรา
ดงักล่าวเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ในปี 2559 อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงไปอยู่ท่ีประมาณ 7% 
เน่ืองจากมีงานเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ซ่ึงเป็นงานท่ีก าไรไม่ได้สูงมากนัก            
โดยบริษทัพยายามท่ีจะช่วยกนัท าให้โครงการกา้วหน้าและผลกัดนัให้ส าเร็จไปได ้และในปี 2560 อตัรา
ก าไรขั้นตน้กลบัมาอยูท่ี่ประมาณ 7.9% ในปี 2561 น้ีบริษทัจะพยายามบริหารจดัการใหใ้กลเ้คียงในระดบัท่ี 
8% ไดเ้หมือนเดิม ส าหรับอตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปี 2560 อยูท่ี่ประมาณ 4.80% ซ่ึงถือว่า
เป็นอตัราก าไรสุทธิท่ีอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและเป็นอตัราผลก าไรท่ีดีส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  



 14 

ในส่วนของจ านวนสินทรัพยท่ี์ลดลงนั้นเน่ืองมาจากบริษทัไดโ้อนหน้ีของโครงการรถไฟฟ้า     
สายสีม่วง ไปยงับริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BEM) โดยในช่วงแรกบริษทัเป็น
ผูดู้แลเร่ืองการเงินของโครงการน้ีให้บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แต่เม่ือบริษทั รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ไดมี้การควบรวมกิจการกนัเรียบร้อย
แลว้ บริษทัจึงไดโ้อนหน้ีจ านวนน้ีไปท่ี BEM เม่ือโอนหน้ีไปแลว้จึงท าให้ทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินลดลง      
ก็เป็นส่วนท่ียกเลิกกนัไปไม่ได้เป็นสินทรัพยจ์ริงๆ ท่ีหายไปแต่อย่างใด เป็นเพียงลูกหน้ีท่ีบริษทัได้โอน    
ไปให ้BEM ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการ 

ส าหรับส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึนนั้น ก็เป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษทัท่ี
ดีข้ึน ประกอบกบับริษทัในกลุ่มท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนนั้น ไม่วา่จะเป็นบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) (BEM) บริษทั ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) (TTW) และบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) (CKP) มีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนตามล าดับและมีการจ่ายเงินปันผลให้บริษทัในเกณฑ์ท่ีดี         
ดว้ยเหตุท่ีไดก้ล่าวทั้งหมดเหล่าน้ีจึงสะทอ้นกลบัมาในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพิ่มข้ึนของบริษทัอย่างต่อเน่ือง 
โดยในปีน้ีเพิ่มข้ึนประมาณ 2,000 ลา้นบาท 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ี       
ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ 

  ทีป่ระชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560     

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด               
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

    ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียด         
ต่อท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44. ก าหนดให้คณะกรรมการ  
จดัให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบ    
จากผูส้อบบญัชีแลว้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั และตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 45. ก าหนดใหค้ณะกรรมการจดัส่งส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้       
และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นควรให้
น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี        
ท่ีไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

                               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
สินทรัพยร์วม 76,055.49 89,873.25 86,272.06 
หน้ีสินรวม 52,303.80 67,096.39 63,520.13 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 23,751.69 22,776.86 22,751.93 
รายไดร้วม 21,498.90 22,335.52 27,315.82 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,418.97 1,436.24 1,930.24 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 779.23 983.58 2,067.48 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 0.46 0.58 1.22 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  (งบการเงนิรวม) 
                               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
สินทรัพยร์วม 79,274.46 94,928.37 93,065.90 
หน้ีสินรวม 55,401.38 73,074.05 72,210.23 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 23,873.08 21,854.32 20,855.67 
รายไดร้วม 37,730.68 47,019.54 38,027.75 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 2,834.74 3,238.23 2,861.15 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,810.01 2,002.40 2,192.64 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.07 1.18  1.29  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 169 ส่วนของ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หวัขอ้ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงิน
สดสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 196 ลา้นบาท จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีเป็นรายการขาดทุนใช่หรือไม่ เพราะอะไร  

นางรินรดา ตั้ งตรงคิด ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว่า 
รายการก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดติดลบ 196 ลา้นบาท ส่วนน้ีเกิด
จากการท่ีบริษัทท า Forward Rate เอาไว้ เ น่ืองจากบริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจึงมีการปรับอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด โดยส่วนน้ีเป็นส่วนท่ียงัไม่รับรู้ 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 167 ส่วนของ  
งบแสดงฐานะการเงิน หวัขอ้รายการเงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงมีจ านวนกวา่ 2,200 ลา้นบาท และหวัขอ้รายการ
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงมีจ านวนกวา่ 6,600 ลา้นบาท เม่ือพิจารณาแลว้เป็นยอดเงินท่ีมีจ านวน
สูงมาก ขณะเดียวกนับริษทัก็มีภาระหุ้นกูอ้ยูด่ว้ย การท่ีบริษทัเก็บเงินสดกลุ่มน้ีเอาไวเ้พื่อจะน าไปลงทุนใน
โครงการอ่ืนหรือประมูลโครงการอ่ืนใช่หรือไม่ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั ช้ีแจงว่า ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดซ่ึงมีจ านวนกว่า 6,600 ลา้นบาทนั้น เป็นงบการเงินรวมซ่ึงประกอบด้วยบริษทัลูกๆ ทั้งหลายรวม     
อยูด่ว้ย จะเป็นส่วนของบริษทัเองประมาณ 4,000 ลา้นบาท โดยจ านวน 4,000 ลา้นบาท นั้นจะเกิดข้ึนเฉพาะ
ตอนส้ินปีและในช่วงกลางปีซ่ึงจะมีเงินเขา้มา แต่ในเดือนถดัไปบริษทัมีภาระค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าแรง เป็นตน้ จึงท าใหใ้นระหวา่งน้ีจ  านวนเงินดงักล่าวก็จะลดลง แต่บริษทัก็ตอ้งรักษาระดบัของ
เงินดงักล่าวไวเ้พื่อไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  854,436,690  เสียง 
เห็นดว้ย                   853,736,465   เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9198 
ไม่เห็นดว้ย                         684,425   เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0801 
งดออกเสียง               15,800    เสียง      
บตัรเสีย           0    เสียง  
    

     ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด        
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่าน
การพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 

 

วาระที ่4      พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร   

  ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียด          
ต่อท่ีประชุม 

  ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 51. ก าหนดวา่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ีคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นได ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52. ก าหนดให้บริษทัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
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จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจดัท า
ความเห็นเพื่อเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ไดพ้ิจารณาวา่บริษทั
มีผลก าไรพอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหว่างกาลได ้จึงไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 

        ในปี 2560 บริษทัมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี        
                  (บาท)  

ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรยกมา-ตน้งวด             8,096,915,851  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2560                           530,547,996 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้                              (5,662,662)  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร                  8,621,801,184   

    จดัสรรก าไรเพื่อเป็น   - ส ารองตามกฎหมาย                                              -  
                 - เงินปันผลจ่าย                    (846,623,406)  

ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรยกไป-ปลายงวด              7,775,177,778   
   

     บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ ากว่า ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของแต่ละปี                 
โดยค านึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสม ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

 

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 530,547,996 897,406,473.09 2,481,327,633.45 
2.  จ านวนหุน้ (หุน้) 1,693,896,872 1,693,896,872 1,693,896,872 
3.  อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.50 0.50 0.65 
4.  จ านวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 846,948,436 846,948,436.00 1,101,032,966.80 

        
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณา               

งบการเงินของบริษทัแล้วเห็นว่าในปี 2560 บริษทัมีก าไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั    
การจดัสรรเงินก าไร โดยจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นเงิน 
423,474,218 บาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษทั ดงันั้น รวมการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท แล้ว เงินปันผล
ส าหรับปี 2560 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกวา่ 846,948,436 บาท คิดเป็นสัดส่วน
การจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย         
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การจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้โดยวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลงวด  
คร่ึงปีหลังของปี 2560 คือ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 (ข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561)             
และก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ในกรณีท่ีท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ : เงินปันผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 
423,474,218 บาท จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
ไดรั้บเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า บริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของ     
งบการเงินเฉพาะบริษทั ซ่ึงจ านวนก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรของงบการเงินเฉพาะบริษทัในปี 2560         
มีจ  านวนลดลง สาเหตุท่ีลดลงนั้นเกิดจากการท่ีบริษทัไดเ้อาก าไรสะสมตวัน้ีไปจดัสรรจ่ายเป็นเงินปันผล
หรือไม่ หรือลดลงดว้ยเหตุใด 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า สาเหตุท่ีก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรรของงบการเงินเฉพาะบริษทัในปี 2560 มีจ านวนลดลงเน่ืองจากมีการน าก าไรสะสมดงักล่าวไป
จดัสรรจ่ายเป็นเงินปันผล และเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทันั้นจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม
ดว้ยส่วนหน่ึง จึงท าใหอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลอยูท่ี่ประมาณ 150% 

นายทวีศกัด์ิ ชะนะปาโมกโข ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม 
หนา้ 34 เร่ืองการจดัสรรเงินก าไรโดยมีตวัเลขก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ประมาณ 530 ลา้นบาท ไม่ทราบวา่
ตวัเลขดงักล่าวน้ีปรากฏอยูใ่นรายการใดของงบการเงิน เน่ืองจากเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบังบการเงินรวม
แล้วเป็นคนละจ านวนกนั และเสนอแนะให้มีการอธิบายและจดัท ารายละเอียดต่างๆ ให้มีความชัดเจน
มากกวา่น้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ถื้อหุน้หรือนกัลงทุนเกิดความสับสนและความเขา้ใจท่ีผดิพลาด 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวขอบคุณส าหรับค าแนะน าและจะน า
ขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปปรับปรุงเพื่อให้การเขียนอธิบายในเอกสารมีความชัดเจนยิ่งข้ึน และช้ีแจงว่า 
สืบเน่ืองจากมาตรฐานบญัชีใหม่ โดยงบการเงินท่ีจะแสดงในรายงานประจ าปีของบริษทัจะเป็นงบการเงิน
ของบริษทั งบการเงินของ Joint Venture และงบการเงินรวม ซ่ึงมีงบการเงินถึง 3 แบบ โดยแต่ละแบบ          
ใช้อ้างอิงในกรณีท่ีแตกต่างกัน ส าหรับงบเฉพาะบริษัทไม่ได้แสดงอยู่ในรายงานประจ าปีซ่ึงเป็นไป        
ตามมาตรฐานบญัชีใหม่ ดงันั้นตวัเลขก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ประมาณ 530 ลา้นบาท จึงเป็นรายการท่ีอยู่
ในงบการเงินเฉพาะบริษทัอยา่งเดียว 
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นางรินรดา ตั้งตรงคิด ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ 
เม่ือพิจารณาในรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 203 ตวัเลขก าไรส าหรับปีจ านวน 530 ลา้นบาท จะแสดงไวใ้น
ส่วนของงบการเงินเฉพาะบริษทั ซ่ึงเป็นงบการเงินของบริษทัอยา่งเดียว ส่วนการร่วมการงานจะเป็นกิจการ
ร่วมคา้ เพราะฉะนั้นงบการเงินท่ีน าไปเปรียบเทียบในงบก าไรขาดทุนในหน้างบจะเป็นงบการเงินของ
บริษทั และงบการเงินของ Joint Venture  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

   ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง 
ดงัน้ี  

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  854,531,584  เสียง 
 เห็นดว้ย      854,510,584    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                      0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง             21,000    เสียง     
บตัรเสีย               0    เสียง 
 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินก าไร         
โดยจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลังของปี 2560  ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท       
ซ่ึงเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษัท โดยเม่ือรวมการจ่ายเงินปันผล        
ระหว่างกาลส าหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แล้ว เงินปันผลส าหรับปี 2560 เท่ากับ
อตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกนิกว่า 846,948,436 บาท โดยก าหนดจ่ายในวนัที ่22 พฤษภาคม 2561 

วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ    

   ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี ประธานฯ ขอให้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ในฐานะกรรมการ      
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้  าเนินการประชุม 

  นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อเป็น
การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ขอเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ออกจากห้องประชุม คือ นายอศัวิน คงสิริ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์   
นายประเสริฐ มริตตนะพร และ นายอนุกูล ตนัติมาสน์ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

    ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19. ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 หรือจ านวน
ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง           
ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
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    ดงันั้น กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561       
มี 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 
         1.   นายอศัวนิ คงสิริ     (กรรมการอิสระ) 
       2.   นางสาวสุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 3.   นายประเสริฐ มริตตนะพร   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
         4.   นายอนุกูล ตนัติมาสน์    (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร)  

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้ งเป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งทั้งกรณีท่ีลาออกก่อนครบวาระและท่ีครบก าหนดออกตามวาระ   
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

3. มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษทั เช่น ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบติัหน้าท่ีด้วย 
ความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตย ์อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นตน้  

4. กรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวติัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ  
ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบติัท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะ     
ท่ีจ  าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการและคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

 โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
    ส าหรับการท่ีบริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีบริษทัได้แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
เสนอช่ือบุคคลเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา 
 
 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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    ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี        
28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ีต่อบริษทั       
มีบทบาทส าคัญในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้ งเสนอความคิดเห็นและ
ขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ  
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยไม่รวม
กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดย
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษทัแล้วว่ามี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และส าหรับบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ
นั้นจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์เลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  เลขานุการบริษทั ช้ีแจงว่า คณะกรรมการได้จัดท าประวติัของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ งเป็น
กรรมการทั้ง 4 ท่าน และน าส่งให้ผูถื้อหุ้นแล้วในหนังสือนัดประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4. และเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 16. ดงัน้ี 
            (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
               (2)  การเลือกตั้ งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจ านวน
กรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ 
บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้น  
มีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
                 (3) ในกรณีท่ีท าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง       
ในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก  

ส าหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ้นทุกท่าน                
เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการ   
เป็นรายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้วไม่ต้อง    
ออกเสียงอีก        
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กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 
 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 กลบัเขา้ห้องประชุม และขอให้ประธานฯ ท าหน้าท่ีด าเนินการ
ประชุมต่อไป 

 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง  
เป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 
1.  นายอศัวนิ คงสิริ   

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  854,786,159  เสียง 
เห็นดว้ย                      828,353,204    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    96.9099  
ไม่เห็นดว้ย                 26,412,268    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      3.0900 
งดออกเสียง      20,687     เสียง 
บตัรเสีย                        0     เสียง 

     2.  นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  854,786,159  เสียง 
เห็นดว้ย                      851,522,537    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.8177  
ไม่เห็นดว้ย                  1,555,035    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.1822 
งดออกเสียง     1,708,587     เสียง 
บตัรเสีย                        0     เสียง 

      3.  นายประเสริฐ มริตตนะพร   
จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  854,786,159  เสียง 
เห็นดว้ย                      853,212,487    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.8180  
ไม่เห็นดว้ย                  1,555,035    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.1819 
งดออกเสียง      18,637    เสียง 
บตัรเสีย                        0     เสียง 

4.  นายอนุกูล ตนัติมาสน์   
จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  854,786,159  เสียง 
เห็นดว้ย                      841,320,287    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    98.4256  
ไม่เห็นดว้ย                 13,457,285   เสียง    คิดเป็นร้อยละ      1.5743 
งดออกเสียง         8,587   เสียง 
บตัรเสีย                         0   เสียง 
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 ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ คือ นายอัศวิน คงสิริ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 
นายประเสริฐ มริตตนะพร และ นายอนุกูล ตันติมาสน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า       
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17. ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ี         
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั 

1) ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการส าหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือว ันท่ี                 
28 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยงัได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าท่ี              
ท่ีรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

1. โบนัสกรรมการ  :  เป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการโดยก าหนดเป็นวงเงิน    
ซ่ึงพิจารณาความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ  :  เป็นค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการโดย
ก าหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง 
พิจารณาตามต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทและ        
การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย  
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ก าหนดเป็น
จ านวนเงินคงท่ีทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 
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2.2 ค่าเบ้ียประชุม 
จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการ    
ชุดยอ่ยต่างๆ โดยมีก าหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

3)  ส าหรับโบนัสกรรมการประจ าปี 2560 และค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 นั้น         
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นควรน าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ ดงัน้ี 

  (1) โบนสักรรมการส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยแยกตาม 
ต าแหน่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

ต าแหน่ง จ านวนคน จ านวนเงิน (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)  ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบ

ดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง 
   1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

                                ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั                    200,000  บาทต่อปีต่อคน 
                                ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ                        200,000  บาทต่อปีต่อคน 
                                ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร                            100,000  บาทต่อปีต่อคน                                

                         1.2  เงินประจ าต าแหน่ง 
  ประธานกรรมการบริษทั                   550,000   บาทต่อปี 

          ประธานกรรมการบริหาร                  300,000   บาทต่อปี 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ               200,000   บาทต่อปี 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน             100,000   บาทต่อปี 
  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง         100,000   บาทต่อปี 
  ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม   100,000   บาทต่อปี 
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 2. ค่าเบ้ียประชุม จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบ้ียประชุมส าหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร  
คร้ังละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาทต่อคน 

ทั้งน้ี โดยบริษทัไม่มีการใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดงักล่าว 

ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการน้ี มีกรรมการซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีส่วนไดเ้สียใน
วาระน้ีรวม 4 ราย ถือหุ้นรวมกนั 16,000,247 หุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร นางสาวสุภามาส ตรีวศิวเวทย ์และ นายณรงค ์แสงสุริยะ     

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  854,820,259  เสียง 
เห็นดว้ย                      836,124,107    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     97.8128  
ไม่เห็นดว้ย                  2,672,318    เสียง    คิดเป็นร้อยละ       0.3126 
งดออกเสียง      23,587    เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0027 
ไม่มีสิทธิออกเสียง       16,000,247    เสียง     คิดเป็นร้อยละ       1.8717 
บตัรเสีย                         0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ ดังนี ้ 

1.  โบนัสกรรมการส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกนิ 11,000,000  บาท 
2.  ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกนิ 8,625,000 บาท   

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

    ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเก่ียวกับ    
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 47 , 48 ก าหนดให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีทุกคร้ัง และตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ    
มีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ในปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัต์กุล หรือ
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  คนหน่ึงคนใด
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,450,000 บาท  

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ     
มีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณา
ขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน         
สอบบญัชี การให้ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติเห็นควร
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

     1)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็น          
           ผูส้อบบญัชีของบริษทั  

                     รายนาม                           เลขท่ีใบอนุญาต                จ  านวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 
  1.  นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล             3844                         2 ปี (พ.ศ.2559 - 2560)  
  2.  นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์                5813                                              - 
  3.  นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์              4523                           -  

คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท          
ในปี 2561 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย และผูส้อบบญัชีตาม
รายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น      
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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             2)   ก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,588,000 บาท ประกอบดว้ย 

                          หน่วย : บาท 
                                                        ปี 2561   ปี 2560     ปี 2559           เพิ่มข้ึน 
1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี         1,518,000    1,410,000     1,370,000          108,000 
2.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส          2,070,000         2,040,000     1,980,000             30,000 
                รวม                          3,588,000         3,450,000     3,350,000          138,000 

ค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนจากปี 2560 เป็นเงิน 138,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 เน่ืองจากมีค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการมีการปรับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่บางฉบับและต้องมีการสอบทานรายงานประจ าปีของบริษัท อย่างไรก็ตาม          
เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกัน พบว่า
ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใช้บริการอ่ืน (Non Audit Service Fee) 
จาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
แต่อยา่งใด 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัมาเป็นเวลาก่ีปี และเป็นผูส้อบบญัชีของ BEM และ CKP ดว้ยหรือไม่ 

นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า บริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นเวลาประมาณ 19 ปี และเป็นผูส้อบบญัชีของ BEM และ CKP ดว้ย 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จ  านวนค่าตอบแทนท่ีปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2560 
เป็นเงิน 138,000 บาท คิดเป็น 4% นั้นจะตอ้งใช้ตรวจมาตรฐานท่ีเพิ่มข้ึนขอ้ใดบา้ง และประเด็นท่ีเป็น  
ความเส่ียงของการตรวจสอบในความเห็นของผูส้อบบญัชีส าหรับการตรวจสอบบริษทันั้นคือเร่ืองอะไร 

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์  ผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ช้ีแจงว่า 
มาตรฐานท่ีมีการปรับใช้นั้ นมีการประกาศใช้ในทุกๆ ปีเพื่อให้เป็นสากลตามมาตรฐานการรายงาน          
ทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงในปี 2561 ก็มีบางฉบบัท่ีปรับใช้ เพราะฉะนั้นจึงท าให้ตอ้งมีการประชุม
หารือร่วมกนักบัผูบ้ริหารและฝ่ายบญัชีมากข้ึนว่ามาตรฐานน้ีกระทบอย่างไร ซ่ึงจะมีชัว่โมงการท างานท่ี
เพิ่มข้ึน ส าหรับประเด็นส าคญัในการตรวจสอบบญัชีของทางกลุ่ม ช.การช่าง คือ การรับรู้รายไดจ้ากกิจการ
รับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงเป็นเร่ืองเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมาเพราะเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญักบัธุรกิจ เน่ืองจากบริษทั
รับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างตามขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างซ่ึงอาจจะตอ้งมีการประมาณการ
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ทางบญัชีและวิศวกรรมเข้ามาเก่ียวข้อง จึงพิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2560 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า เน่ืองจากบริษทัมีโครงการก่อสร้างหลาย
โครงการ ผูส้อบบญัชีเลือกมาบางโครงการเท่านั้นใช่หรือไม่ และในปี 2560 เลือกโครงการใดบา้ง 

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์  ผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ช้ีแจงว่า         
ผูส้อบบญัชีจะเลือกโครงการท่ีมีความส าคญักบังบการเงินมาตรวจสอบ โดยในปี 2560 ได้ท าการคดัเลือก
โครงการก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มรถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นโครงการท่ีทาง         
คณะผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัมาตรวจสอบประจ าปี 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในแง่ของการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กบั
บริษทัเป็นอยา่งไรบา้ง 

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์  ผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ช้ีแจงว่า          
ทางบริษทัไดมี้การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ตรวจสอบอยู่ ส าหรับการท างานของผูส้อบบญัชีนั้นก็จะ
ประเมินวา่ระบบคอมพิวเตอร์เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบมากนอ้ยเพียงใด โดยจะมี
การประเมินในเบ้ืองต้น เพียงแต่ว่าในการปฏิบติังานจะพิจารณาเลือกดูว่าจะใช้ IT control หรือระบบ 
manual control ท่ีบริษทัมีอยูเ่ดิม แลว้จึงจะตดัสินใจวา่แนวทางใดมีประสิทธิภาพมากกวา่ในการตรวจสอบ 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ส าหรับการตรวจสอบ IT บางแห่งมีการก าหนด
ว่าคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของค่าสอบบญัชี ทางผูส้อบบญัชีมีการก าหนดหรือไม่ และค าว่า  IT control ทาง
ผูส้อบบญัชีหมายถึงอะไรบา้ง 

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์  ผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ช้ีแจงว่า          
ส าหรับกรณีน้ีข้ึนอยู่กบัแต่ละธุรกิจ บางบริษทัท่ีมีการใช้ IT มากๆ เช่น ธุรกิจออนไลน์ มีค าสั่งซ้ือต่างๆ 
ผา่นระบบ IT เขา้มาในระบบบญัชี ก็ตอ้งมีการประเมินและมีการใชช้ัว่โมงในส่วนนั้นเพิ่มข้ึน ในส่วนของ
บริษทัเองก็มีอยูใ่นระดบัหน่ึงแต่ไม่มาก ดงันั้น จึงตอ้งประเมินก่อนวา่จะใชว้ิธีการตรวจสอบแบบใด และ
ถา้จะใหค้  านวณเป็นเปอร์เซ็นตก์็คงแลว้แต่ธุรกิจแต่ละประเภท         

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

    ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  859,051,559  เสียง 
เห็นดว้ย                      858,794,172    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     99.9710  
ไม่เห็นดว้ย                     248,800    เสียง     คิดเป็นร้อยละ      0.0289 
งดออกเสียง        8,587    เสียง  
บตัรเสีย                        0    เสียง 
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ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ             
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์ และ/หรือนางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ แห่งบริษัทส านักงาน อวีาย จ ากดั 
คนหน่ึงคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกนิ 3,588,000 บาท ตามทีเ่สนอ  

 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. 

    ประธานฯ ขอให้ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเก่ียวกบัการ
แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 34. ต่อท่ีประชุม 

นางสาวสุภามาส ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
 

1. ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 31 ก าหนดว่า ภายใตบ้งัคบั
มาตรา 19 วรรคสอง บริษทัจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง 

    ในการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ให้บริษทัขอจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 

    2. ค  าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 (ค าสั่ง คสช.ท่ี 21/2560) ข้อ 9             
ใหย้กเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  

3. เน่ืองจากค าสั่ง คสช. ท่ี 21/2560 มีผลต่อสิทธิผูถื้อหุ้นในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นตาม
ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 34. ซ่ึงก าหนดตามมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535         
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อ   
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34. เพื่อให้สอดคล้องกบั
ค าสั่ง คสช. ท่ี 21/2560 ดงัน้ี 

ปัจจุบนั  

“ขอ้ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีให้เรียกวา่ “ประชุม
สามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปี
ทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั”  

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ
จ านวนผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) 
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ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนังสือในฉบบัเดียวกนั ร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุเหตุผลว่าให้
เรียกประชุมเพื่อการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้”  

แกไ้ขเป็นดงัน้ี  

“ขอ้ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีให้เรียกวา่ “ประชุม
สามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปี
ทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั”  

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึง
หรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนใน
หนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน       
ส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง             
ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น 
จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก     
ตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสาม
คร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 36.     
ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
ในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั”  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

 ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
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    ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

จ านวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี  859,051,559  เสียง 
เห็นดว้ย                      859,042,972    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     99.9990  
ไม่เห็นดว้ย                                0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง         8,587    เสียง  
บตัรเสีย                          0   เสียง 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของ        
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอ 

วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม   

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในกรณีท่ีค่าแรงมีการปรับข้ึนจะมีผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งไรบา้ง และบริษทัมีกลยทุธ์ในการบริหารคนงานและค่าแรงต่อไปอยา่งไร
ในอนาคต เพราะค่าแรงมีแนวโนม้ปรับข้ึนทุกปี  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ในเร่ืองของค่าแรงขั้นต ่าท่ีมีการ
ปรับเพิ่มข้ึนนั้นมีผลกระทบต่อบริษทันอ้ยมาก เน่ืองจากบริษทัจ่ายค่าแรงขั้นต ่าใหก้บัคนงานเกินกวา่ค่าแรง
ขั้นต ่าพอสมควรอยู่แลว้ เพราะบริษทัเองตอ้งการดึงคนงานท่ีมีทกัษะและความสามารถให้มาร่วมงานกบั
บริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะเลือกรับงานในโครงการท่ีใชค้นงานไม่เยอะมาก โดยเลือกโครงการก่อสร้างท่ีตอ้งใช้
เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างค่อนขา้งมาก เช่น โครงการระบบรางรถไฟฟ้า ซ่ึงจะใช้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์        
ท่ีทนัสมยั โครงการประเภททางด่วนต่างๆ บริษทัจะมีการใช ้precast มาติดตั้ง ซ่ึงเป็นการใชเ้คร่ืองจกัรและ  
อุปกรณ์ทางการก่อสร้าง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเป็นจ านวนมากจึงท าให้ใช้แรงงานท่ีไม่ต้องใช้
ทกัษะมากนกัเป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งนอ้ย  

อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงสัดส่วนตน้ทุนของค่าใช้จ่ายในการรับเหมาก่อสร้างของบริษทั 
ค่าแรงจะอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% ซ่ึงไม่ไดมี้จ านวนมากนกัโดยข้ึนอยู่กบัในแต่ละโครงการ ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่ เร่ืองการปรับเพิ่มข้ึนของค่าแรงขั้นต ่านั้นมีผลกระทบน้อยมากเน่ืองจากบริษทัให้ค่าแรงสูงกว่า
ค่าแรงขั้นต ่าอยูแ่ลว้ ประกอบกบัอตัราส่วนค่าแรงส าหรับโครงการของบริษทัค่อนขา้งนอ้ย เพราะวา่บริษทั
พยายามท่ีจะใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และอุปกรณ์ท่ีมีความซับซ้อน และใช้ความสามารถทางด้าน
วิศวกรรมมาบริหารตน้ทุน และเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนั และในอนาคตเร่ืองค่าแรงก็ไม่ไดส้ร้างปัญหา
หรือแรงกดดนัใดๆ ใหก้บัการบริหารค่าใชจ่้ายของบริษทั 
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นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ตามท่ีประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ มีมาตรการ
ตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-Dumping) มาตรการดงักล่าวก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองราคาเหล็กท่ีอาจจะเพิ่มข้ึนใน
อนาคตหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัอยา่งไร 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ส าหรับประเด็นเร่ืองเหล็กท่ี            
ผูถื้อหุน้ไดถ้ามวา่จากการท่ีประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ มีมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดในเร่ืองการน าเขา้
เหล็กของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลกระทบต่อราคาเหล็กท่ีบริษทัตอ้งน ามาใชเ้ป็นวสัดุหลกัอยา่งหน่ึงใน
การก่อสร้างหรือไม่ ผลกระทบนั้นมีนอ้ยมากหรือแทบจะไม่มีเลย หากจะมีก็อาจเป็นผลกระทบทางออ้มซ่ึง
เป็นดา้นบวกดว้ยซ ้ า เน่ืองจากเหล็กท่ีไม่สามารถน าส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้นัเกิดจากการ
กีดกนัทางการคา้เหล่าน้ีก็อาจมีส่วนหน่ึงท่ีไหลไปยงัประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่มีนโยบายกีดกนั และอีกส่วนหน่ึงก็
ท าให้มีปริมาณของเหล็กเพิ่มมากข้ึนมาในภูมิภาคทางฝ่ังของประเทศเรา เม่ือมีปริมาณมากข้ึนอาจท าให้
ราคาแทนท่ีจะสูงข้ึนก็กลบัลดลง แต่อย่างไรก็ดี คาดว่ากรณีดงักล่าวคงไม่ไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  
มากนักเพราะว่าในประเทศไทยเองมีกฎหมายด้าน Anti-Dumping ซ่ึงไม่อนุญาตให้มีการน าวสัดุเขา้มา 
Dumping และลดราคามากๆ ในประเทศอยูแ่ลว้ โดยทัว่ไปมองวา่ผลกระทบมีนอ้ยมาก โดยเป็นผลกระทบ
ทางออ้มและเป็นผลกระทบดา้นบวกมากกวา่ 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า แรงงานต่างดา้วกบัแรงงานไทยในบริษทันั้น
เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ กรณีเป็นโครงการในประเทศไทย    
มีจ  านวนแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ในระบบเงินเดือนของบริษทัน้อยมาก และจะเป็นประเภท specialist เช่น 
วิศวกร ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ซ่ึงเป็นชาวฟิลิปปินส์ เยอรมนั ญ่ีปุ่น เป็นตน้ ส าหรับโครงการท่ีมีแรงงาน
ต่างดา้วค่อนขา้งมากเป็นโครงการท่ีอยูใ่นต่างประเทศ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ซ่ึงเป็นไป
ตามกฎหมายของ สปป.ลาว ท่ีก าหนดใหมี้อตัราการจา้งแรงงานในพื้นท่ีมาท างานกบับริษทัซ่ึงเป็นแรงงาน
ท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะใดๆ มากนกั 

นางสุมณฑา วฒันสินธ์ุ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ เหตุใดราคาหุ้นของบริษทัลดลง รายไดท่ี้ลดลง
เกิดจากสาเหตุอะไร และบริษทัมีก าไรต่อหุน้เป็นจ านวนเท่าไหร่ 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ถ้ามองยอ้นไป 10 ปียอ้นหลงั    
ราคาหุน้ของบริษทัในปี 2551 อยูท่ี่ประมาณ 7 บาทกวา่ มาในปีน้ีประมาณ 20 กวา่บาท ถือวา่เป็นการเติบโต
และเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระดบัท่ีดี ราคาท่ีปรับข้ึน/ลงข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาด การเมือง 
เศรษฐกิจ และข่าวต่างๆ เป็นส าคญั แต่ในระยะยาวคิดวา่ตลาดน่าจะมองเห็นวา่บริษทัใดมีรายได/้โครงการ
ท่ีดีจริง ส าหรับก าไรปี 2560 ท่ีลดลงเน่ืองจากปี 2559 มีการรับรู้รายการพิเศษจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า
ไซยะบุรี จึงท าให้มีรายไดแ้ละก าไรมาก แต่ในปี 2560 กลบัมาเป็นปีท่ีเป็นปกติ ซ่ึงบริษทัสามารถท ารายได้
ไดต้ามท่ีตั้งเป้าไวท่ี้ประมาณ 30,000 - 35,000 ลา้นบาท 
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นางสุมณฑา วฒันสินธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในปีน้ีและปีหนา้บริษทัมีเป้าหมายในการเติบโต
คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 

ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ ส าหรับเป้าหมายในการเติบโตเป็น
กรณีท่ีค่อนขา้งตอบยาก เน่ืองจากธุรกิจก่อสร้างไม่เหมือนกบัธุรกิจคา้ขายอ่ืนๆ ท่ีสามารถคาดการณ์จาก
ความตอ้งการของตลาดว่ามีความต้องการเท่าไหร่ จะผลิตเท่าไหร่ จะผลิตเพิ่มแค่ไหน ซ่ึงจะเป็นแบบ
โครงสร้างธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่ธุรกิจของบริษทัเป็นการก่อสร้างและส่วนใหญ่เป็น
โครงการก่อสร้างของภาครัฐ จึงระบุไดย้ากว่าจะเติบโตก่ีเปอร์เซ็นต์ หากคาดว่าอยากจะเติบโต 5% หรือ 
10% แต่ในความเป็นจริงก็ข้ึนอยู่กับว่างานโครงการของภาครัฐนั้นได้รับการผลกัดันและเปิดประมูล
หรือไม่ ส่ิงท่ีสามารถบอกไดคื้อ บริษทัมีความมัน่ใจวา่งานภาครัฐจะออกมา ภาครัฐมีโครงการเร่งด่วนเป็น
หลกัล้านล้านบาท ทั้งน้ี บริษทัมองว่าโครงการท่ีจะออกมาอย่างน้อย 400,000 ล้านบาท ซ่ึงน่าจะทยอย
ออกมาประมูลในปีน้ี ไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษ ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ รถไฟทางคู่ เป็นตน้     
ส่ิงเหล่าน้ีเร่ิมอยูใ่นกระบวนการซ่ึงทยอยเปิดประมูลแลว้ ซ่ึงค่อนขา้งมัน่ใจวา่ 400,000 กวา่ลา้นบาทนั้นจะ
ออกมาในปีน้ี และจากประวติัท่ีบริษทัเคยท ามา บริษทัมีโอกาสท่ีจะไดง้านประมาณ 20-25% ของงานท่ี
บริษทัเขา้ไปร่วมประมูล ก็สามารถค านวณคร่าวๆ ไดว้า่จะเป็น Backlog ของบริษทัท่ีเป็นศกัยภาพซ่ึงบริษทั
สามารถท าไดเ้พิ่มข้ึน ก็เป็นส่วนของงานเพิ่ม ส าหรับเป้าหมายของรายไดปี้น้ีตั้งใจท่ีจะมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 
30,000 - 35,000 ลา้นบาท 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า การเปิดประมูลงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น  
ทางพิเศษ รถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีม่วงส่วนต่อขยาย รถไฟรางคู่ คาดวา่จะเปิดประมูลในช่วงไหน 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า คาดการณ์ว่าโครงการรถไฟฟ้า   
สายสีม่วง ส่วนต่อขยายจะเปิดประมูลในช่วงคร่ึงปีหลงั และสายสีส้ม ส่วนต่อขยาย น่าจะเปิดประมูล        
ในปี 2562 ส าหรับโครงการรถไฟรางคู่คาดวา่จะเปิดประมูลในปีน้ี 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จากการประเมินของบริษทัคิดว่าภาครัฐออก
โครงการต่างๆ มาชา้หรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลาในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 

ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ ในปีท่ีผา่นมามี พ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจา้ง 
ท่ีประกาศออกมาใชใ้หม่จึงอาจจะเป็นส่ิงท่ีท าให้ภาครัฐตอ้งมีการตรวจเช็ค สอบทานเง่ือนไข และขอ้ตกลง
ต่างๆ ในสัญญา รวมถึงกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ใหม่สักระยะหน่ึง จึงก่อให้เกิดความล่าช้าข้ึนบ้าง     
แต่คิดว่าขณะน้ีทุกอย่างเร่ิมเขา้ท่ีและจะเร่ิมประมูลกนัได้ตามปกติต่อไป โดยถ้ามองยอ้นกลบัไป 10 ปี      
คิดวา่รัฐบาลผลกัดนัโครงการขนาดใหญ่ออกมาเป็นจ านวนมากเม่ือเปรียบเทียบกบัในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
โดยในช่วงท่ีผ่านมากว่าจะมีรถไฟฟ้าในแต่ละสายตอ้งใชเ้วลานานมาก แต่ภายใตรั้ฐบาลชุดน้ีมีโครงการ
รถไฟฟ้าออกมาหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย         
สายสีม่วง สายสีส้ม สายสีชมพู สายสีเหลือง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นรูปธรรมท่ีท าให้เห็นว่ารัฐบาลมีการ
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ผลกัดนัโครงการออกมาจริงๆ  แต่ด้วยเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความซับซ้อนจึงอาจจะตอ้งใช้เวลา      
ในการพิจารณาเพื่อให้โครงการออกมามีประโยชน์ และตอบสนองความตอ้งการประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ตอ้งมีความโปร่งใส และตรวจสอบไดด้ว้ย 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ส าหรับกิจการร่วมค้านั้น บริษทัมีกลยุทธ์
อยา่งไร และกิจการร่วมคา้คือการท่ีอีกฝ่ายหน่ึงอาจจะมีความเช่ียวชาญดา้นหน่ึงโดยเปรียบเทียบกบับริษทั
ซ่ึงจะสามารถลดค่าใชจ่้ายตรงส่วนนั้นได ้  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ กลยุทธ์ท่ีบริษทัจะเขา้ร่วมด าเนิน
กิจการร่วมค้ากับบริษทัใดๆ ข้ึนอยู่กับว่าโครงสร้างการท่ีจะเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้านั้ นก่อให้เกิด
ประโยชน์และศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัท่ีเข้ามาด าเนินการร่วมกันในโครงการนั้นๆ หรือไม่ 
ส าหรับตวัของบริษทัเองมีความพร้อม มีศกัยภาพทั้งทางดา้นเงินทุน บุคลากร และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใชใ้น
การก่อสร้างทุกรูปแบบไดด้ว้ยตวัของบริษทัเอง ดว้ยประวติัการท างานท่ีดีและดว้ยประสบการณ์ท่ีสามารถ
รับงานไดใ้นทุกรูปแบบ แต่การท่ีจะเลือกด าเนินการเป็นกิจการร่วมคา้หรือไม่ข้ึนอยูก่บัว่าเม่ือเป็นกิจการ
ร่วมคา้แลว้ partner จะสามารถเสริมสร้างศกัยภาพให้กบับริษทัในดา้นใด เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีส้ม เม่ือเป็นกิจการร่วมคา้แลว้ บริษทัสามารถบริหารตน้ทุนไดดี้ข้ึน ท าให้โดยรวมแลว้สามารถรักษา 
ก าไรของโครงการได ้เน่ืองจากเป็นการขดุเจาะอุโมงคใ์ตดิ้นซ่ึงตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งมาก ถา้เป็นกิจการ
ร่วมคา้ก็สามารถรับงานโครงการใตดิ้นได้พร้อมกนัสองโครงการ ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถควบคุมและ
บริหารตน้ทุนไดดี้ จึงเป็นสาเหตุท่ีบริษทัเลือกด าเนินโครงการเป็นกิจการร่วมคา้ แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่จ  าเป็น
ท่ีจะตอ้งด าเนินโครงการเป็นกิจการร่วมคา้เสมอไป เพราะบริษทัสามารถด าเนินการดว้ยตัวเองได ้แต่ถา้   
เขา้ร่วมแล้วท าให้เกิดศกัยภาพทางการแข่งขนัและประโยชน์ในด้านต่างๆ ซ่ึงบริษทัสามารถเลือกไดว้่า
แนวทางใดท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไดอ้ยา่งสูงสุด  

ส าหรับการด า เ นินโครงการเป็นกิจการร่วมค้านั้ นมีได้หลายกรณีโดยอาจจะ เป็น                  
ความเช่ียวชาญก็ได้ ในอดีตท่ีบริษทัเร่ิมก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกเม่ือ 10 กว่าปีท่ีแล้ว         
บริษทัก็ไดร่้วมกบัประเทศเยอรมนัและญ่ีปุ่น เน่ืองจากในช่วงนั้นบริษทัยงัไม่เคยก่อสร้างหรือใชเ้ทคโนโลยี
ในการขุดเจาะอุโมงค์ ก็ยอมรับว่าการท่ีด าเนินโครงการเป็นกิจการร่วมคา้ก็เพื่อการดึงศกัยภาพทางด้าน
วศิวกรรมของบริษทัเหล่านั้นมา และมีการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัพนกังานของบริษทั เพื่อใหเ้รียนรู้แนวทาง 
และวิธีการต่างๆ แต่ ณ วนัน้ี ศกัยภาพของพนกังานทุกคน ทุกส่วนในบริษทัสามารถท างานเหล่านั้นไดเ้อง
หมดแล้ว ดังนั้ นในตอนน้ีการท่ีจะด าเนินโครงการเป็นกิจการร่วมค้าจึงต้องพิจารณาว่าก่อให้เกิด            
ความเขม้แขง็ทางการเงินเพิ่มข้ึน และลดตน้ทุนทางดา้นต่างๆ ไดห้รือไม่ ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละโครงการ 

นางสุนิสา โสมาภา ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย
สอบถามว่า ภายใตห้ลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในเร่ืองของวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
อิสระซ่ึงทางบริษัทได้เคยให้ค  าตอบไประดับหน่ึงในปีก่อน จึงขอสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติม             
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และบริษทัมีกลยทุธ์ มีเป้าหมาย หรือแผนการด าเนินงานอยา่งไรบา้งเพื่อใหส้ามารถมองเห็นภาพของบริษทั
ในอนาคต 

นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษทั ช้ีแจงวา่ ส าหรับเร่ืองวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระนั้นบริษทัได้พยายามท่ีจะสรรหากรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีเข้าใจและ            
มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มเติมอยู ่ซ่ึงค่อนขา้งจะหายาก และในปัจจุบนักรรมการอิสระท่ีมี
ทุกท่านเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ และไดช่้วยกนัให้ค  าแนะน าแนวทางการบริหารบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี         
แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัก็ยงัคงค านึงถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองดงักล่าวเช่นกนั 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ส าหรับกลยุทธ์และ
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจในอนาคตนั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษทัได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาระดับโลกมาช่วย
ตรวจสอบและดูวา่ในอนาคตขา้งหนา้บริษทัจะพฒันาไปในแง่มุมไหนท่ีจะท าให้บริษทัมีศกัยภาพทางการ
แข่งขนัท่ีดีข้ึน และสามารถไขวค่วา้โอกาสต่างๆ ทางดา้นการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
ก่อสร้างไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยผลการศึกษาไดอ้อกมาเป็นอยา่งท่ีบริษทัมัน่ใจวา่ ตลาดในเมืองไทย
ทางดา้นการก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ ยงัมีโอกาสเติบโตไดเ้ยอะมาก ไม่วา่จะเป็นการท าเมืองหลวง
ให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่มากข้ึน การสร้างโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆ ส าหรับคนเมือง คนปริมณฑล 
รวมไปถึงหัวเมืองต่างๆ ก็เร่ิมทยอยมีข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงจะเห็นว่าเร่ิมมีระบบรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง 
สนามบิน ท่ีจะน าไปสู่การเจริญเติบโตของหัวเมืองต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค และจะน ามาซ่ึงการก่อสร้าง
มากมายภายในประเทศไทย กรณีน้ีคือตลาดภายในประเทศท่ียงัมีอยูซ่ึ่งอีก 5-10 ปี บริษทัมีความมัน่ใจวา่จะ
มีงานภายในประเทศท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตของบริษทัได ้  

นอกจากนั้นไดส้อบถามท่ีปรึกษาวา่เม่ือถึงจุดหน่ึงท่ีประเทศไทยมีการเจริญเติบโตและมีการ
พฒันาอย่างเต็มท่ีแลว้ บริษทัควรจะไปในทางใด ท่ีปรึกษาได้ท าการศึกษามาว่าใน AEC ท่ีเป็นประเทศ
เพื่อนบา้นใกลเ้คียงเป็นจุดท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในโลกแลว้ โดยอตัราการเติบโตของ GDP ของ AEC สูงมาก 
บางประเทศกว่า 10% และโดยรวมก็อยู่ท่ีประมาณ 8-10% เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก            
ถือไดว้่า AEC เติบโตอย่างรวดเร็วมาก เพราะฉะนั้นหมายความว่าทั้งลาว เวียดนาม กมัพูชา พม่า มีความ
ตอ้งการโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งนั้น และเป็นโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีบริษทั
สามารถท าไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงระยะเวลาไดพ้ิสูจน์แลว้กวา่ 40 ปี ในประเทศไทย โดยบริษทัสามารถน าความรู้และ
ทีมงานเขา้ไปรับงานท่ีจะเกิดข้ึนอีกมากมายในภูมิภาคน้ีได ้ส่ิงน้ีคือตลาดและความตอ้งการอีก 10 – 30 ปี 
บริษทัมัน่ใจว่ามีงานก่อสร้างและมีงานการพฒันาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศ และใน
ภูมิภาคท่ีจะเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

แต่ประเด็นหลกัท่ีส าคญักว่า คือ จะท าอยา่งไรให้บริษทัมีศกัยภาพท่ีจะไขวค่วา้งานนั้นๆ ได้
และจากการท่ีท่ีปรึกษาเขา้ไปศึกษา โดยเขา้ไปคลุกคลีหน้างานและทีมงาน พบว่าบุคลากรของบริษทัซ่ึง
เป็นคนไทยในทุกส่วน มีศกัยภาพและท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี แต่ถึงแมว้่าดีอยู่แลว้ก็ตอ้งมีการพฒันา ดงันั้น    
ท่ีปรึกษาจึงช่วยพิจารณาวา่ส่ิงใดบา้งท่ีสามารถน ามาปรับปรุงได ้บางธุรกิจอาจไม่ไดโ้ชคดีเหมือนบริษทัท่ี
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ตลาดก็ไม่ได้เติบโต และยงัมีอุปสรรคท่ีขัดขวางการด าเนินธุรกิจอีกด้วย เช่น การเจริญเติบโตของ
เทคโนโลย ีเป็นตน้ บริษทัไดส้อบถามวา่มีหรือไม่ในลกัษณะเช่นนั้นท่ีท าใหธุ้รกิจของบริษทัตอ้งหยดุชะงกั 
แต่บริษทัมีโอกาสท่ีดีท่ีเลือกด าเนินธุรกิจซ่ึงเป็นท่ีต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิต เพราะคนต้องเดินทาง 
ตอ้งการท่ีอยู่อาศยั อาคาร น ้ าประปา พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงทุกธุรกิจท่ีอยู่ในกลุ่ม ช.การช่าง ล้วนเป็นธุรกิจ
ทางดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งส้ินซ่ึงทุกคนจ าเป็นตอ้งใช ้ไม่มีอะไรมาทดแทนส่ิงเหล่าน้ีได ้

เพียงแต่ว่าโอกาสท่ีจะเขา้มาใหม่นั้นถา้บริษทัท าให้ดี วิเคราะห์ให้ถูกจุด และน ามาปรับใช้    
ส่ิงเหล่านั้นจะสร้างโอกาสท่ีดีข้ึนให้กับบริษัทได้อย่างมาก ดังนั้ น บริษัทจึงตั้ งเป้าไวว้่าเม่ือปีท่ีแล้ว       
บริษทัทราบแลว้วา่มีตลาด มีความตอ้งการ บริษทัจึงตอ้งพฒันาตวัเองให้แข็งแกร่งให้ได ้และในปีน้ีบริษทั
จะมาดูวา่จะเร่ิมพฒันาท่ีจุดใดบา้ง เร่ืองส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน การน าเทคโนโลยี 
การน านวตักรรมต่างๆ เขา้มาใช้ ท าให้บริษทัท างานแลว้มีการบริหารตน้ทุนท่ีดีข้ึน มีศกัยภาพในการท า
ก าไรท่ีดีข้ึน เพื่อให้มีก าไรมากข้ึนและจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดม้ากข้ึน ราคาหุ้นจะไดข้ึ้นไปอีก ทั้งหมด
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีบริษทัพยายามท าตลอดมา 

 ล าดบัต่อไปบริษทัก็จะพฒันาพนักงานให้ทุกคนสามารถท่ีจะท างานได้อย่างเต็มศกัยภาพ 
และแสดงทกัษะต่างๆ ออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีบริษทัจะพยายามท าในช่วงปีน้ี และก็มัน่ใจ
ว่าส่ิงท่ีบริษัทจะด าเนินการน้ีจะส่งเสริมให้บริษัทสามารถสร้างความเจริญเติบโตและความย ัง่ยืน                
ไดเ้ป็นระยะเวลาอีกยาวนานอยา่งแน่นอน 

นายไพศาล ศิลป์เจริญ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า การแข่งขนัในวงการก่อสร้างซ่ึงมีทั้งประเทศจีน 
ญ่ีปุ่น เกาหลี โดยในเร่ืองการก่อสร้างเห็นว่าประเทศเหล่านั้นมีความกา้วหนา้มาก ทางบริษทัสามารถแข่งขนั
ไดห้รือไม่ และขอใหบ้ริษทัช้ีแจงเก่ียวกบัรายไดอี้กคร้ัง 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ส าหรับในเร่ืองของการแข่งขนั      
ถา้มีการแข่งกนัอยา่งเป็นธรรมแลว้ ทีมงานของบริษทัไม่แพใ้คร วศิวกรไทยสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงในปัจจุบนั
น้อยมากท่ีประเทศต่างๆ จะเขา้มาแลว้ยอมตดัค่าใช้จ่ายต่างๆ  ยอมขาดทุน หรือมีโครงการท่ีสนับสนุนทาง
การเงินจ านวนมาก เพราะทุกคนตอ้งการแข่งขนักนัดว้ยความเป็นธรรมมากข้ึน ทุกคนตอ้งการสร้างผลก าไร
เหมือนๆ กนั  

ส าหรับประเด็นเร่ืองของรายไดท่ี้บริษทัตั้งเป้าไว ้30,000 - 35,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีจะ
พยายามท าอยา่งสุดความสามารถให้เขา้เป้าหรือดีกวา่เป้า ซ่ึงรายไดจ้  านวนน้ียงัไม่รวมรายไดอ่ื้นๆ โดยบริษทั
ยงัมีรายไดจ้ากเงินปันผลจากบริษทัลูกอีก ก็หวงัว่าเม่ือบริษทัลูกมีการเจริญเติบโต มีผลประกอบการท่ีดีข้ึน     
ก็จะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทดีข้ึนเช่นกัน ส าหรับรายได้รวม บริษัทไม่ได้ตั้ งเป้าไวว้่าจะต้องเติบโต         
อยา่งรวดเร็ว แต่จะรักษาและสร้างก าไรให้ดีมากข้ึน ประเด็นหลกัของการท างานของบริษทัคือการท างานท่ีมี
คุณภาพ ส่งมอบงานตรงต่อเวลาหรือก่อนก าหนดเวลา บริษทัจะไม่รับงานเยอะๆ เพื่อไปสร้างให้รายได้           
มีจ  านวนมาก แต่จะเลือกรับรายไดท่ี้อยูใ่นช่วงท่ีบริษทัสามารถบริหารจดัการไดแ้ละจะไปเนน้ท่ีการสร้างก าไร
ท่ีดีข้ึน 
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นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในไตรมาส 4 ท่ีภาครัฐได้ออก พ.ร.บ.จดัซ้ือ    
จดัจา้ง นั้น บริษทัปรับตวัอย่างไรกบัเร่ืองน้ี และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีรับรู้ประมาณ 283 ลา้นบาท คือ
อะไรบา้ง 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า พ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจา้ง ไม่น่าจะมี
ผลกระทบอะไรกบับริษทั แต่อาจจะท าให้เกิดความล่าชา้ในโครงการของภาครัฐท่ีเร่ิมเปิดประมูลมากกว่า 
เพราะหลายหน่วยงานตอ้งไปสอบทานและจดัท าเอกสารใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณ์ของ พ.ร.บ. 
ดงักล่าว ซ่ึงตอนน้ีทุกหน่วยงานก็เร่ิมท่ีจะคุน้เคยกบักระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ปัญหาการ
ล่าชา้จึงอาจจะไม่มีแลว้ ส าหรับบริษทั เม่ือภาครัฐเปิดประมูลงาน บริษทัสามารถท าตามขั้นตอนท่ีก าหนด
ไดอ้ยา่งครบถว้นอยูแ่ลว้  

ส าหรับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีรับรู้ประมาณ 283 ล้านบาทนั้ น เป็นส่วนท่ีเกิดข้ึนใน           
ไตรมาส 4 เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีของกิจการร่วมคา้ บีบีซีดี ซ่ึงโครงการจบนานแล้ว บริษทัจึงตั้ง
ค่าใชจ่้ายจ านวนน้ีข้ึนมาเผื่อวา่จะไม่ไดรั้บ ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองเผื่อไวค้รบถว้นทุกรายการแลว้ และจะไม่
มีค่าใช้จ่ายใดๆ เก่ียวกบัประเด็นน้ีอีก และส าหรับคดีของกิจการร่วมคา้ บีบีซีดี น้ีก็ให้เป็นกระบวนการ
ทางดา้นกฎหมาย ซ่ึงบริษทัอยูใ่นระหว่างศึกษาวา่มีช่องทางใดท่ีจะสามารถด าเนินการต่อได ้แต่ในทางบญัชี 
บริษทัไดด้ าเนินการตั้งส ารองไวค้รบถว้นแลว้ เป็นค่าใชจ่้ายกอ้นสุดทา้ยคือจ านวน 283 ลา้นบาท 

นายสุรยา สุพนัธ์ุวณิช ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ตามท่ีไดพ้ิจารณารายงานประจ าปี 2560 ในหน้า 
153 - 154 แลว้พบวา่ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารเพิ่มข้ึน ขณะท่ีการรับรู้รายไดล้ดลง ซ่ึงไม่แน่ใจวา่
คือภาวะปกติท่ีบริษทัเตรียมการส าหรับโครงการใหม่ หรือน าไปแก้ปัญหาโครงการเก่า และบริษทัมี
นโยบายในการควบคุมความเส่ียงเร่ืองดงักล่าวหรือไม่  

ในเร่ืองของตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มสูงข้ึน ถึงแมว้่าภาระหน้ีคงเหลือในปัจจุบนัจะลดลง       
ในกรณีน้ีบริษทัมีการเตรียมแผนท่ีจะรองรับในอนาคตอยา่งไรบา้ง 

และการส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 227 มีเร่ือง
ค่าใช้จ่ายในการยกเวน้ภาษีไม่ทราบว่าเก่ียวข้องกับโครงการใด และเป็นค่าใช้จ่ายท่ีได้รับการยกเวน้      
อยา่งต่อเน่ืองหรือไม ่

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ส าหรับเร่ืองค่าใช้จ่ายในการขาย
และการบริหารท่ีเพิ่มข้ึน ไม่ใช่จะสูงข้ึนไปเร่ือยๆ แต่มีการตั้งค่าใช้จ่ายส ารองกรณีของกิจการร่วมคา้           
บีบีซีดี ท่ีเพิ่มเขา้มา บางส่วนจะเป็นในช่วงไตรมาส 4 ท่ีโครงการหลายๆ โครงการทยอยจบก็เป็นการ
โอนยา้ยพนกังานกลบัมาท่ีส านกังานใหญ่ จึงท าให้มีค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการประจวบ
เหมาะท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนในไตรมาสนั้น จึงท าใหค้่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารเพิ่มข้ึน  
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ส่วนตน้ทุนทางการเงินนั้น ตน้ทุนเฉล่ียทางการเงินของบริษทัมีอตัราลดลงเร่ือยๆ จาก 4% 
ลดลงเหลือ 3.5% และปีน้ีลดเหลือ 3.2% แต่เม่ือพิจารณาแลว้ดูเหมือนวา่ตน้ทุนทางการเงินจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงก็มี
ท่ีมาท่ีไปดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากในอดีตบริษทัเคยตั้งพกัค่าใชจ่้ายท่ีเป็นดอกเบ้ียของโครงการหน่ึงของบริษทั
ลูกเอาไว ้ตอนน้ีไม่ไดต้ั้งพกัไวแ้ลว้จึงกลบัไปท่ีอตัราปกติ แต่วา่ถา้พูดถึงอตัราเฉล่ียแลว้ ตน้ทุนทางการเงิน
ของบริษทัลดลงเร่ือยๆ 

นางรินรดา ตั้งตรงคิด ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า 
ส าหรับเร่ืองค่าใชจ่้ายในการไดรั้บยกเวน้ภาษีนั้นเป็นของโครงการก่อสร้างใน สปป.ลาว ซ่ึงโครงการดงักล่าว
จะเสร็จส้ินในปีหนา้ ในปีต่อๆ ไปก็จะไม่มีรายการน้ีอีก 

    ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

    ประธานฯ กล่าวขอบคุณตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์การตรวจนบัคะแนน และช้ีแจง
รายละเอียดเร่ืองการจดัท ารายงานการประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ิน     
การประชุม บริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัท าการถดัไป 
และบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม รวมทั้งน าส่งต่อ     
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษทัท่ี www.ch-karnchang.co.th อนัจะท าให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได ้ 

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และน าเสนอ     
ระเบียบวาระการประชุมต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นครบถว้นทุกวาระแลว้ ประธานฯ      
จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือ   
ไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.00 น.   

      
 
 
                                     (นายอศัวนิ คงสิริ) 
                                 ประธานท่ีประชุม 

 
ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
             (นายณฐัวฒิุ ตรีวศิวเวทย)์ 
                     เลขานุการบริษทั 

http://www.ch-karnchang.co.th/

