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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
ของ 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
   ประชุมเม่ือ    วนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. 

ท่ี ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  
กรุงเทพ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320   

เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

    นายณัฐวุฒิ  ตรีวิศวเวทย์ ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวช้ีแจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอ
เพ่ิมวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนท่ีบริษทัจะส่ง
หนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 
2558 รวมทั้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงในการประชุมคราวน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเข้ารับเลือกตั้ งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 
เป็นตน้มา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

    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 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่ 
       นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม            

            - วาระท่ี 8  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวน 
     คงคา้งไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท ตอ้งผา่นมติท่ีประชุม 

       ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
       ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                 
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2. สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ผูถื้อหุ้น
เรียบร้อยแลว้ เพื่อใชใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยประธานท่ี
ประชุมจะถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือข้ึน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัร
ลงคะแนน โดยจะไดน้าํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

      สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่านเพื่อ
รวบรวมความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดท้าํการรวบรวมคะแนน     
ไวใ้นคอมพิวเตอร์แลว้ ดงันั้นผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ไม่ตอ้ง   
ออกเสียงลงคะแนนอีก   

4. บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นระบบบาร์โคด้ และไดแ้ต่งตั้งให้บริษทั 
เดอะลีจิสท์ จาํกัด เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไป         
ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เชิญตัวแทนผูถื้อหุ้นมาเป็น                
ผูส้ังเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนเสียง 2 ท่าน  ซ่ึงนางพราพร ธารีเทียน และ นางคีรณัฏฐ์ษร โรจนประดิษฐ ์
ตวัแทนผูถื้อหุน้อาสาเป็นพยานตรวจนบัคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

5. หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะซกัถามหรือตอ้งการใหค้ณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการช้ีแจงเพิ่มเติม
ในประเด็นใด ขอให้ผูถื้อหุ้นแจ้งช่ือ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไวใ้นรายงานการประชุม         
โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถามเม่ือจบการนาํเสนอในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

เลขานุการบริษทัไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 
ดงัน้ี 

1)  กรรมการบริษัททีเ่ข้าประชุม 
                  1.  นายอศัวิน คงสิริ   ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)                
                  2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์        กรรมการบริษทั    
       ประธานกรรมการบริหาร  
     กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
                                     กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
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                  3.  นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร       กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ  
         ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
      ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        
                  4.  นายถวลัยศ์กัด์ิ  สุขะวรรณ         กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
      กรรมการตรวจสอบ  
         กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        
                  5.  ดร.ภาวิช ทองโรจน์                กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
    กรรมการตรวจสอบ 
         ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
                  6.  นายณรงค ์แสงสุริยะ               กรรมการบริษทั   
                                     กรรมการบริหาร 
      กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
       กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง                 

7.  นายประเสริฐ มริตตนะพร       กรรมการบริษทั   
         กรรมการบริหาร 
         กรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม     
                   8. นายรัตน์ สนัตอรรณพ             กรรมการบริษทั 
          กรรมการบริหาร               
                   9. ดร.อนุกลู ตนัติมาสน์             กรรมการบริษทั  
          กรรมการบริหาร 
   กรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
       สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไป 

10. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์        กรรมการบริษทั    
       กรรมการบริหาร  
      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
2)  กรรมการบริษัททีไ่ม่ได้เข้าประชุม 

1.  นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์                    กรรมการบริษทั  
                                   กรรมการบริหาร 
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3)  ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม                            
    1. นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์         รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร  

                 2. นายพิชยั เฉยบาํรุง                       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซ้ือ                
    3. นางรินรดา ตั้งตรงคิด                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน       

                  4. นายวิบูลย ์องัคพิพฒันชยั              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกัตรวจสอบภายใน               
                  5. นายวชัระ แสงหตัถวฒันา             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวิศวกรรม                

    6. นายไพรัตน์ พรหมอินทร์              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3     
    7. นายธรรมนูญ สุรรัตน์                 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4      

4)  ผู้สอบบัญชี      
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ   บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

5)  ทีป่รึกษากฎหมาย   
    นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์   บริษทั เดอะลีจิสท ์จาํกดั     

ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน  

6)  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
นายต่อศกัด์ิ บูรณะเรืองโรจน์ 

 

นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กล่าวขอบคุณ
ผูถื้อหุ้นท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 และไดแ้ถลงต่อผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมก่อนเร่ิม   
การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่า ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 28,951 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ทั้ งส้ิน 1,693,896,872 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา           
9.30 น. มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 2,197 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้ งส้ิน 1,097,007,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
64.7624 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด แยกเป็นผูถื้อหุน้ 
    มาประชุมดว้ยตนเอง 460 ราย จาํนวนหุน้          52,753,197  หุน้ 
    รับมอบฉนัทะ     1,737 ราย จาํนวนหุน้     1,044,254,682  หุน้ 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงกาํหนดให้มีผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้ง      
มีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให ้
นายถวลัย์ศักด์ิ สุขะวรรณ  กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจาํนวน 1,175 ราย เป็นจาํนวน 
345,833,935 หุน้  

ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

       ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ท่ีจะรับรองใน
วาระน้ี เป็นรายงานจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ 
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น      
ซ่ึงบริษทัไดน้าํส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2558 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอแกไ้ข โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสาํเนารายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2558 ซ่ึงไดน้าํส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. 
ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น เห็นควร
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ดงักล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,118,127,760 เสียง 

เห็นดว้ย                1,118,127,325    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
 ไม่เห็นดว้ย                      435    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง                                  0    เสียง      
 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียง      
ข้างมากของจํานวนเสียงทั้ งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน         
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ตามทีเ่สนอ 

วาระที ่2     พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

   ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 45. กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัจดัส่ง
รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัให้ผูถ้ือหุ ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี         
พร้อมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ซ่ึงปรากฏตามรายงาน
ประจาํปี 2558 ในหัวขอ้ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตามท่ีไดน้าํส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านและเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่วนัที่ 28 มีนาคม 2559 และขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อท่ีประชุม 
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  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวช้ีแจงสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ท่ีผา่นมา 
ฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงตวัเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ที่กระทบต่อบริษทัทั้ง       
ดา้นบวกและดา้นลบเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยไดด้าํเนินการต่างๆ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการดําเนินงาน  
บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีแขง็แกร่ง ดงัน้ี 
รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

รายไดร้วม  (ลา้นบาท) 38,027 35,443 42,009  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (ลา้นบาท) 2,192 2,296  7,673  

อตัราจ่ายเงินปันผลหุน้  (บาท)  0.65 0.55 0.43 

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

2. เหตุการณ์สําคญัในรอบปี 2558  

* สนบัสนุนการดาํเนินการควบบริษทัระหวา่ง บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) กบั    
   บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) 

* ขายหุน้บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ใหก้บั บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (CKP) มูลค่า   
   4,344 ลา้นบาท 
* ไดรั้บรางวลัจากองคก์รภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
 รางวลั CG Excellent Scoring 2015 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 รางวลั Best IR Awards 2015 โดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) และตลาดหลกัทรัพย ์ 

แห่งประเทศไทย 
 รางวลั Thailand Top Company Awards 2015 โดย มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 รางวลั Environmental Social and Governance 100 โดย สถาบนัไทยพฒัน์ 
 รางวลัหุน้ขวญัใจมหาชน 2015 โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. โครงการก่อสร้าง  

 บริษทัฯ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) ณ ส้ินปี 2558  
 - มูลค่ารวม 207,904 ลา้นบาท 
- มูลค่าท่ีรอรับรู้รายได ้   83,551 ลา้นบาท 
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  บริษทัฯ มีโครงการต่างๆ ท่ีลงนามในปี 2558 ดงัน้ี             

 
4. ความคืบหน้าของโครงการทีด่ําเนินการในปัจจุบัน  

 รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการท่ีดาํเนินการในปัจจุบนัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558  สรุปไดด้งัน้ี 

โครงการทีล่งนามในปี 2558 มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สญัญาท่ี 5 สถานีบางซ่ือ-สถานีเตาปูน 1,056 
2. โครงการก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น รถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ 

1,071 

3. โครงการอาคารพิเคราะห์บาํบดัโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

1,168 

4. โครงการบริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เคร่ืองกล รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 

1,270 

5. โครงการอาคารศูนยก์ารแพทยพ์ร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลยั  
แม่ฟ้าหลวง 

1,381 

6. โครงการบริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เคร่ืองกล รถไฟฟ้าสายสีม่วง 

1,520 

7. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 15,328 
รวมมูลค่าโครงการทีล่งนามในปี 2558 22,794 

โครงการในปัจจุบัน (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558) ระยะเวลา มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง      
-  สญัญาท่ี 1 :  งานโครงสร้างยกระดบั (ส่วนตะวนัออก) 2552-2557 14,828 10 99.9% 
- สญัญาท่ี 4 : บริหารโครงการ จดัหาและติดตั้งอุปกรณ์  
   งานระบบรถไฟฟ้า 

2556-2559 20,011 9,685 51.6% 

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย      
- สญัญาท่ี 2 : ก่อสร้างเสน้ทางใตดิ้น ช่วงสนามไชย-ท่าพระ 2554-2560 9,988 1,249 87.5% 
- สญัญาท่ี 5 : งานวางราง 2554-2560 4,672 1,402 70.0% 
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โครงการในปัจจุบัน (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558) ระยะเวลา มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว      
- สญัญาท่ี 1 : งานโยธา 2555-2559 13,167 2,897 78.0% 
- สญัญาท่ี 2 : งานวางราง  2556-2560 2,243 738 67.1% 
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี  2555-2563 76,577 32,545 57.5% 
5. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร  

2555-2559  22,500 6,008 73.3% 

6. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2  
(โรงไฟฟ้า BIC-2) 

2557-2560  4,310 3,470 19.5% 

7. โครงการก่อสร้างโรงผลิตนํ้าประปาแห่งท่ี 2 ในพื้นท่ี 
สมุทรสาคร-นครปฐม  

2557-2559  2,904 2,250 22.5% 

8. โครงการขยายกาํลงัการผลิตนํ้าประปาในพ้ืนท่ี 
ปทุมธานี-รังสิต   

2557-2558  367 99 72.9% 

9. โครงการอาคารศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2558-2561 1,381 1,215 12.0% 
10. โครงการก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นของ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ 

2558-2561 1,071 1,071 0.0% 

11. โครงการอาคารพิเคราะห์บาํบัดโรคและบริการ พร้อม
ระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2558-2561 1,168 1,121 4.0% 

12. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ 
สญัญาท่ี 5 (สถานีบางซ่ือ-สถานีเตาปูน) 

2558-2560 1,056 906 14.2% 

13. โครงการบริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 

2558-2566 1,270 1,260 0.8% 

14. โครงการบริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

2558-2566 1,520 1,520 0.0% 

15. โครงการยา้ยสถานีสูบนํ้ าดิบ โดยมีการก่อสร้างอาคารใหม่ 
หน่วยธุรกิจบางปะอิน 

2558-2560 138 134 2.8% 

16. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น 

2558-2561 21,898 15,329 0.0% 

17. โครงการอ่ืนๆ  2555-2559 6,835 642 90.6% 

รวม 207,904 83,551  
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5. โครงการของภาครัฐในอนาคต  

 โครงการของภาครัฐ วงเงิน 1.7 ลา้นลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอยีดโครงการ มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟทางคู่ 
- คลองสิบเกา้ - แก่งคอย 
- ชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 
- ประจวบคีรีขนัธ์ - ชุมพร 
- มาบกระเบา - ถนนจิระ 
- ลพบุรี - ปากนํ้าโพ 
- นครปฐม - หวัหิน 

รวม 

 
11,348 
26,007 
17,929 
29,855 
24,842 
20,038 
130,019 

การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟความเร็วสูง 
- ไทย & จีน (กรุงเทพ - หนองคาย)  
- ไทย & ญ่ีปุ่น (กรุงเทพ - เชียงใหม่)  
- กรุงเทพ - หวัหิน 
- กรุงเทพ – ระยอง 

รวม 

 
400,000 
426,898 
152,000 
98,399 

1,077,297 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลแห่งประเทศไทย : โครงการระบบขนส่งมวลชน 
- รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนยว์ฒันธรรม - มีนบุรี) 
- รถไฟฟ้าสายสีชมพ ู(แคราย - มีนบุรี) (PPP Fast Track) 
- รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สาํโรง) (PPP Fast Track) 
- รถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยาย (เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ) 

รวม 

 
104,116 
56,691 
110,325 
54,644 
325,776 

กรมทางหลวง : โครงการมอเตอร์เวย์ 
- พทัยา - มาบตาพดุ 
- บางปะอิน - นครราชสีมา (PPP Fast Track) 
- บางใหญ่ - กาญจนบุรี (PPP Fast Track) 

รวม 

 
20,200 
84,600  
55,620 
160,420 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย : โครงการการขนส่งทางนํา้ – ท่าเรือแหลมฉบงั 
- โครงการพฒันาท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ A) 
- ศูนยข์นส่งทางรถไฟในท่าเทียบเรือแหลมฉบงั 

รวม 

 
1,864 
2,944 
4,808 
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 โครงการของภาครัฐท่ีจะประกวดราคาในปี 2559 (คร่ึงปีแรก) สรุปไดด้งัน้ี 

 

 โครงการของภาครัฐท่ีจะประกวดราคาในปี 2559 (คร่ึงปีหลงั) สรุปไดด้งัน้ี 

โครงการ รายละเอยีด ระยะทาง 
(กโิลเมตร) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :     ผา่น EIA แลว้ 
อยูใ่นขั้นตอน
การทาํเอกสาร
ประกวดราคา 

รถไฟทางคู่ -  ประจวบคีรีขนัธ์ -  ชุมพร 167 16,705 

 - มาบกระเบา - ชุมทางถนนจิระ 132 28,992 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) :  
อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 ลานจอด
อากาศยาน ส่วนขยายอาคารดา้นทิศตะวนัออก 
อาคารสาํนกังานสายการบินและระบบ
สาธารณูปโภค 

 
48,658 

 

 
อยูใ่นขั้นตอน
การประมูล
โครงการ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 

 

กรมทางหลวง : 
มอเตอร์เวย ์

 
- พทัยา - มาบตาพดุ 

 
32 

 
2,500 

 
เหลือการ
ประกวดราคา 
1 สญัญา 

 

 - บางปะอิน - นครราชสีมา 196 77,970 อยูใ่นขั้นตอน
การประกวด
ราคา 

 - บางใหญ่ - กาญจนบุรี 96 50,200 

 รวม 225,025 
 

โครงการ รายละเอยีด ระยะทาง 
(กโิลเมตร) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลแห่งประเทศไทย : 
รถไฟฟ้า 
 
 

   ครม. อนุมติัให้
เปิดประกวด
ราคา 19 เม.ย. 59 

สายสีส้ม : 
 ศูนยว์ฒันธรรม - มีนบุรี 

 
21 

 
82,907 

สายสีชมพ ู(โมโนเรล) : 
 แคราย - มีนบุรี 

36 26,731 
ผา่นการอนุมติั
จาก ครม. ให้
เร่ิมดาํเนิน
โครงการแลว้ 

สายสีเหลือง (โมโนเรล) : 
ลาดพร้าว – สาํโรง 

30 31,728 
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6. ธุรกจิการลงทุนในสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

ข้อมูล ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

บมจ.ทางด่วนและ 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

บมจ.ททีดีับบลวิ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) 28.50% 19.04% 30.25% 
ปีท่ีก่อตั้ง 2558 2543 2554 
ทุนจดทะเบียน  (ลา้นบาท) 15,285 3,990 9,240 
รายได*้  (ลา้นบาท) 13,105 5,574 6,851 
กาํไร*  (ลา้นบาท) 2,701 2,698 786 
ปันผล  (ลา้นบาท) 0.07 0.60 0.0223 
* รายได ้กาํไร ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัในกลุ่ม  สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษัท รายละเอยีด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 
DPS (บาท/หุน้) 1.60 2.50 2.50* - 

Dividend Yield (%) 4.72% 4.30% 5.52%* - 
บมจ.ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

DPS (บาท/หุน้) - - - 0.07 
Dividend Yield (%) - - - 5.04% 

บมจ.ทีทีดบับลิว 
DPS (บาท/หุน้) 0.60 0.65 0.60 - 

Dividend Yield (%) 5.20% 5.17% 6.13% - 

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 
DPS (บาท/หุน้) - 0.10 0.0223 - 

Dividend Yield (%) - - 0.75% - 
 * ปรับเตม็ปี 

 
สายสีม่วง(ส่วนต่อขยาย) :  
เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ 

 
20 

 
72,134 

อยูร่ะหวา่งการ
ออกแบบและ
การจดัทาํ EIA 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :    อยูร่ะหวา่ง
การศึกษา
โครงการและ
การจดัทาํ EIA 

รถไฟทางคู่ - นครปฐม - หวัหิน 165 19,163 
 - ลพบุรี - ปากนํ้าโพ 148 24,091 
    

    รวม 256,754 
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7. ความรับผดิชอบในด้านการก่อสร้างและการบริหารโครงการ 

บริษทัฯ ดาํเนินงานภายใตก้ารคาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคม ส่วนรวม และเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการดาํเนินโครงการในแต่ละโครงการจะมีมาตรการต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อดูแลสังคม 
ส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งดีท่ีสุด เช่น มีการตรวจวดัคุณภาพนํ้ า มีผา้คลุมรถป้องกนัฝุ่ นละออง มีการ
ติดตั้งเคร่ืองวดัระดบัเสียง มีการติดตั้งเคร่ืองวดัความสัน่สะเทือน และมีการบริหารงานดา้นจราจร เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความสําคญัและดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น 

- กิจกรรม “หน่ึงหยด คือ ชีวิต ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวิตใหม่” 
- กิจกรรม “ฟังธรรม” 
- กิจกรรมส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบา้นท่าฮ่อ จ.เชียงราย (ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออุปกรณ์

เพื่อใชใ้นการศึกษา) 
- กิจกรรม “การแข่งขนัฟุตบอล CK Cup 2015”  
- กิจกรรม “การบริจาคเงินเพื่อสงัคมและการศึกษา” 
- กิจกรรม “Shred2Share” 
- ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนใกลเ้คียงพื้นท่ีก่อสร้าง กิจกรรมวนัเด็ก    

จดัอบรมการระงบัเหตุอคัคีภยัเบ้ืองตน้   
- การสนบัสนุนงบประมาณดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

สาํหรับนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย ์มีจริยธรรม 
และปฏิเสธการทุจริต ให้สินบนในทุกรูปแบบมาโดยตลอด และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินงานอย่างมืออาชีพ พร้อม
ประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และยดึมัน่ในความถูกตอ้ง โดยบริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวน้ีได้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี           
ของบริษทัซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

ทั้งน้ี สถาบนัไทยพฒัน์ ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้เป็นผูป้ระเมินการดาํเนินการเพื่อความยัง่ยืนเร่ือง Anti-Corruption 
ของบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2558 ไดแ้จง้ผลการประเมินความคืบหนา้ในเร่ืองการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption progress indicator) ของบริษทัฯ อยูใ่น “ระดับที่ 3 : Established” จากการแบ่งผล
การประเมินออกเป็น 5 ระดบั โดยรายละเอียดของผลการประเมิน “ระดับที่ 3  หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงระดบั
ของนโยบายท่ีบริษทักาํหนดเพื่อดาํเนินการ (ไม่จ่ายให้เจา้หนา้ท่ีรัฐ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้งและต่อตา้น
ผูเ้ก่ียวขอ้ง) การประเมินความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อระบุการดาํเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีความเส่ียงว่า
อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการคอร์รัปชั่น การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบาย       
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และแนวปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งการดูแลใหมี้การดาํเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยทุกปี  

ส่วนการลงนามแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ โดยการเขา้ร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตนั้น ในปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่ไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้
เป็นแนวร่วมในโครงการดงักล่าว แต่คณะกรรมการบริษทัไดมี้การมอบหมายให้ฝ่ายจดัการติดตาม เขา้ร่วมศึกษา
แนวทางการปฏิบติั ซ่ึงมีรายละเอียดเป็นจาํนวนมากท่ีจะตอ้งดาํเนินการ และขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนของการ
ปรึกษาหารือกบัสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริษทัในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพ่ือความเหมาะสมท่ีจะ
เขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดย     
พร้อมเพรียงกนัต่อไป โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง แจง้ว่ากาํลงัดาํเนินการให้ความรู้กับสมาชิกใน
ภูมิภาคต่างๆ เก่ียวกับเร่ืองการต่อต้านการทุจริตให้มีความชัดเจน และอยู่ระหว่างการดาํเนินการปรับปรุง
หลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสม และปรับปรุงกฎระเบียบ ขั้นตอนต่าง  ๆเพิ่มเติม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายประเสริฐ แกว้ดวงเทียน ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในปี 2558 ทางรัฐบาลมีโครงการท่ีจะให้
ภาคเอกชนเขา้ร่วมลงทุนกบัภาครัฐ หรือโครงการ PPP โดยเป็นโครงการท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่ บริษทัฯ  
ไดมี้การเตรียมความพร้อมและมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมลงทุนกบัภาครัฐอยา่งไรบา้ง  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ช้ีแจงว่า สําหรับโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐบาลและเอกชน หรือ โครงการ PPP นั้น บริษทัฯ มีศกัยภาพและมีความพร้อม รวมทั้งมีความ
ชาํนาญอยู่แลว้ เช่นโครงการทางด่วนซ่ึงบริษัทเป็นผูก่้อสร้างและบริษัทในกลุ่มได้ดาํเนินการมาเป็น
เวลานานหลายปีและถือว่าเป็นโครงการ PPP โครงการแรกของประเทศไทย สาํหรับในปีน้ีภาครัฐก็มีดาํริท่ี
จะมีโครงการ PPP ออกมาอีกเช่นกนั ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐ โดย
การให้ภาคเอกชนเขา้มามี ส่วนร่วม และนับว่าเป็นโครงการท่ีดี  ซ่ึง ณ ตอนน้ีคาดว่าอาจจะมีโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีชมพู ท่ีจะออกมาเป็นรูปแบบ PPP สําหรับกลุ่ม ช.การช่าง นั้น มีความพร้อม
และมีศกัยภาพอย่างเต็มท่ี    ด้วยตวัของบริษทัเองซ่ึงพร้อมจะเขา้ร่วมลงทุนและเขา้ร่วมเป็นผูรั้บเหมา 
รวมถึงบริษทัในกลุ่มเช่น บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) หรือ BEM ซ่ึงผา่นการควบ
รวมระหว่าง BECL และ BMCL เรียบร้อยแลว้ ก็มีความพร้อมทางดา้นความแข็งแกร่งทางการเงิน ดา้น
เทคโนโลยี บุคลากร ซ่ึงสามารถเป็นผูบ้ริหารจดัการไดท้ั้งรถไฟฟ้าใตดิ้นและทางด่วน และมีความพร้อม
อย่างเต็มท่ีท่ีจะเขา้ร่วมกบั ช.การช่าง ในการเป็นผูล้งทุนในโครงการประเภท PPP หากภาครัฐผลกัดัน
โครงการออกมา  
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นายสุรพล อินทร์คาํ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ตามท่ีมีข่าวว่าโครงการไซยะบุรี บริษทัฯ จะตอ้ง
เติมเงินไปอีกสองหม่ืนลา้นบาท ข่าวน้ีทาํใหบ้ริษทัฯ ไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ เพราะเม่ือมีข่าวเช่นน้ี
ออกมาทาํใหร้าคาหุน้ของบริษทัฯ ตกลงไป จึงขอใหผู้บ้ริหารช้ีแจงในประเดน็ข่าวดงักล่าว  

ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า สาํหรับเร่ืองงานเพิ่มของไซยะบุรี
นั้นเป็นเน้ืองานท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเป็นการร้องขอของรัฐบาลลาวให้ทาํงานเพิ่มในส่วนของการป้องกนั
แผน่ดินไหว ซ่ึงของเดิมก็สร้างไวใ้ห้สามารถป้องกนัไดห้ลายพนัปีอยูแ่ลว้ แต่เม่ือมีเหตุการณ์แผน่ดินไหว
ข้ึนมาหลายคร้ัง ทางรัฐบาลลาวจึงมีความกังวลและร้องขอให้บริษัทฯ ทํางานในส่วนน้ีเพิ่มเติมข้ึน         
โดยให้สามารถป้องกันแผ่นดินไหวได้ถึงห้าพันปีซ่ึงรับรองว่าเข่ือนจะไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอน             
ในส่วนท่ีสองจะเป็นทางประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีความกังวลในเร่ืองของปลาว่าจะมีพนัธ์ุปลาผ่านไปถึง
ทะเลสาปของประเทศกมัพูชาไดห้รือไม่ และเช่นเดียวกนัจากเดิมท่ีมีการออกแบบเอาไวใ้นระดบัมาตรฐาน
ของโลกอยูแ่ลว้ก็ทาํเพิ่มข้ึนเพื่อให้ทางประเทศกมัพูชาไดมี้ความสบายใจ ส่วนอีกเร่ืองหน่ึงก็เป็นเร่ืองของ
ประเทศเวียดนามท่ีมีความกงัวลว่าตะกอนท่ีจะไหลผ่านแม่นํ้ าโขงจะไหลผ่านไปถึงเดลตา้ของประเทศ
เวียดนามหรือไม่ ซ่ึงทางประเทศเวียดนามตอ้งใชค้วามอุดมสมบูรณ์ในการปลูกขา้วซ่ึงเป็นความกงัวลใจ
ของเพื่อนบา้นซ่ึงเช่นเดียวกนัในการออกแบบเดิมเราทาํไวดี้อยูแ่ลว้ แต่เม่ือประเทศลาวและประเทศเพ่ือน
บา้นมีความกงัวลเรากพ็ร้อมท่ีจะทาํใหดี้ข้ึนกวา่มาตรฐานท่ีดีอยูแ่ลว้ ในตอนน้ีกถื็อวา่เป็นมาตรฐานท่ีดีท่ีสุด
ในระดบัโลก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีบริษทัฯ ไดท้าํเพิ่มเติมดว้ยความเตม็ใจ และรัฐบาลลาวก็ทราบว่าเม่ือมีการทาํงาน
เพิ่มก็จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีในส่วนน้ีไม่ใช่เป็นเงินในส่วนท่ี ช.การช่าง จ่ายลงไป แต่เป็นส่วนของ
งานเพิ่มซ่ึงในส่วนของเจ้าของงาน คือ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัด จะต้องจ่ายชําระค่างานเพิ่ม 
(Variation Order) ให้กับ ช.การช่าง ซ่ึงในส่วนน้ี ช.การช่าง ก็จะได้รับการจ่ายมาในรูปแบบรายได้ค่า
ก่อสร้างเพิ่มเติม ณ ตอนน้ีมูลค่างานได้รับการอนุมติัแลว้ และคาดว่าจะได้รับการลงนามในส่วนงาน
เพิ่มเติมจาํนวน 19,000 ลา้นบาทในเร็วๆ น้ี โดยหากมองในมุมของ ช.การช่าง หรือมองในมุมอ่ืนๆ ถือว่า
เป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย เป็นงานท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงบริษทัฯ ก็ไดรั้บการจ่ายเงินเพิ่ม  ในส่วนของรัฐบาลลาวเองก็
สามารถบอกกบัทุกประเทศในโลกไดว้่า รัฐบาลลาวทาํโครงการท่ีดูแลประเทศอ่ืนๆ ไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ 
ซ่ึงสามารถทาํให้ประเทศอ่ืนๆ และสมาคมต่างๆ ในโลกทั้งหมดท่ีดูแลเร่ืองแม่นํ้ าและลุ่มแม่นํ้ าโขง เห็นว่า
บริษทัฯ ทาํโครงการท่ีเป็นตน้แบบท่ีดี  

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่
ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ 

  ทีป่ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558     
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วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุด               
วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

    ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียดต่อ     
ท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44. กาํหนดใหค้ณะกรรมการจดั
ให้มีการทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีแลว้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เพื่อพิจารณาอนุมติั และตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 45 กําหนดให้คณะกรรมการจัดส่งสําเนางบดุลและงบกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแล้ว       
และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติเห็นควรให้
นาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ท่ีได้
นาํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน)  (งบการเงินเฉพาะกจิการ) 

                               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพยร์วม 86,272.06 72,140.42 60,419.50 

หน้ีสินรวม 63,520.13 50,465.23 41,897.25 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 22,751.93 21,675.18 18,522.25 

รายไดร้วม 27,315.82 23,174.12 16,907.34 

ค่าใชจ่้ายรวม 23,358.46 19,522.14 12,038.03 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,936.12 1,670.30 1,223.17 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,067.48 1,917.39 3,004.71 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.22 1.13 1.77 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน)  (งบการเงินรวม) 

                               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพยร์วม 93,065.90 80,872.24  72,034.23  

หน้ีสินรวม 72,210.23 61,401.56  55,193.63  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 20,855.67 19,470.68  16,840.59  

รายไดร้วม 38,027.75 35,443.36  42,009.97  

ค่าใชจ่้ายรวม 33,744.30 31,302.67  30,738,063  

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 2,865.23 3,042.80  3,444.08  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,192.64 2,296.26  7,673.85  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.29  1.36 4.53  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง
ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,174,437,982  เสียง 
 เห็นดว้ย   1,174,000,272    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
 ไม่เห็นดว้ย                 435    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง           437,275    เสียง    
      

    ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด    
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีแล้ว 
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วาระที ่4      พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไร   

  ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียดต่อ     
ท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. กาํหนดว่าห้าม   
มิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิให้
จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้
และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52. 
กาํหนดให้บริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกว่านั้น โดยใหค้ณะกรรมการจดัทาํความเห็นเพื่อเสนอขออนุมติัต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ไดพ้ิจารณาวา่บริษทั
มีผลกาํไรพอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหว่างกาลได ้จึงไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 

         ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี        
           (บาท)  

กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด           6,821,990,595.56          
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ ปี 2558                    2,481,327,633.45  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้                    13,552,672.80 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร                    9,316,870,901.81           
จดัสรรกาํไรเพื่อเป็น  - สาํรองตามกฎหมาย                                            (309.80)           

                             - เงินปันผลจ่าย                                 (1,016,331,018.20)           
กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด             8,300,539,573.81           

 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ ากว่าร้อยละ  40  ของกําไรสุทธิของแต่ละปี             
โดยคาํนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
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ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 2,481,327,633.45 2,098,424,389.00 3,004,709,302.00 
2.  จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,693,896,872 1,693,896,872 1,652,585,336 
3.  อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.65 0.55 0.427778 
4.  จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 1,101,032,966.80 931,643,279.60 706,939,650.47 
5.   อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 44.37% 44.40% 23.52% 

  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  1/2559 เม่ือวันท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณา             

งบการเงินของบริษทัแลว้เห็นว่าในปี 2558 บริษทัมีกาํไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั    
การจดัสรรเงินกาํไร เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558      
ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท ดงันั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับ
งวดคร่ึงปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท แลว้ เงินปันผลสาํหรับปี 2558 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.65 
บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกว่า 1,101,032,966.80 บาท  คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.37 ของ
กาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว ้โดยวนั
กําหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลังของปี 2558 คือวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
(ข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

 

หมายเหตุ   เงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 
677,558,748.80 บาท จ่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาไดรั้บเครดิตในการคาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสุรพล อินทร์คาํ ผูถื้อหุ้น ให้ขอ้เสนอแนะต่อท่ีประชุมและสอบถามว่า สําหรับการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีค่อนขา้งจะน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบัตวั
กิจการท่ีใหญ่มาก คือ จ่ายปันผลในอตัราท่ีไม่นอ้ยกวา่ 40% ของกาํไรทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีรวมจ่ายปันผล 44% 
จะเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะเพิ่มอตัราการจ่ายปันผลข้ึนอีก 10% เป็น 54%  

นายประเสริฐ แกว้ดวงเทียน ผูถื้อหุ้น ให้ขอ้เสนอแนะต่อท่ีประชุมว่า ตอ้งการให้บริษทัฯ 
จ่ายเงินปันผลใหเ้ร็วยิง่ข้ึน เพื่อท่ีผูถื้อหุน้จะสามารถนาํเงินไปใชจ่้ายไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า สาํหรับเร่ืองอตัราการจ่ายเงินปันผลและกาํหนดการในการจ่ายเงินปันผล
นั้น คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะรับเร่ืองดงักล่าวไวพ้ิจารณา 
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ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

   ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง 
ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,174,804,263  เสียง 
 เห็นดว้ย  1,174,161,878    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
 ไม่เห็นดว้ย                 435    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
 งดออกเสียง            41,950    เสียง        
 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกําไร เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงิน      
ปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558  ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท โดยเม่ือรวม
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทแล้ว เงินปันผล
สําหรับปี 2558 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกนิกว่า 1,101,032,966.80 บาท โดยกาํหนดจ่าย
ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2559  

วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ    

   ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี ประธานฯ ขอให้ นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ ในฐานะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

  นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า     
เพื่อเป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอเชิญกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ออกจากห้องประชุม คือ นายอศัวิน คงสิริ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร 
นายภาวิช ทองโรจน์ และนายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

    ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 19 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 หรือจาํนวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งใน       
ปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

    ดงันั้น กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559       
มี 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 



 20 

        1. นายอศัวิน คงสิริ (กรรมการอิสระ) 
        2. นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร (กรรมการอิสระ)  
        3. นายภาวิช ทองโรจน์ (กรรมการอิสระ) 
       4. นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

    สําหรับการท่ีบริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 ตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

    ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี        
26 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั    
ด้วยความซ่ือสัตย  ์และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ีต่อบริษัท มีบทบาทสําคญัในการมอบแนวนโยบาย       
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จดัการ  

    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซ่ึงไม่รวม
กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพื่อพิจารณา
เลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์เลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า คณะกรรมการได้จัดทาํประวติัของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ งเป็น
กรรมการทั้ ง 4 ท่าน และนําส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ในหนังสือนัดประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. และเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 16. ดงัน้ี 
            (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
               (2) การเลือกตั้ งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวน
กรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ 
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บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้น  
มีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
                 (3) ในกรณีท่ีทาํการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง      
ในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก  

สําหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ้นทุกท่าน            
เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการ   
เป็นรายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะแลว้ไม่ตอ้ง    
ออกเสียงอีก        

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความ

คิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเชิญกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตาม
วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 กลบัเขา้ห้องประชุม และขอให้ประธานฯ ทาํหน้าท่ี
ดาํเนินการประชุมต่อไป 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง  
เป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1.  นายอศัวิน คงสิริ 
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,174,952,132 เสียง 
เห็นดว้ย                   1,095,368,390    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    93.2355  
ไม่เห็นดว้ย                79,470,842    เสียง    คิดเป็นร้อยละ       6.7644 
งดออกเสียง                     112,900    เสียง        

 2.  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร 
 จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,174,952,132 เสียง 
 เห็นดว้ย                1,105,369,993    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    94.1074  
ไม่เห็นดว้ย                69,212,989    เสียง    คิดเป็นร้อยละ       5.8925 
งดออกเสียง                     369,150    เสียง          
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3.  นายภาวิช ทองโรจน์ 
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,174,952,132 เสียง 
เห็นดว้ย                1,173,098,172    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.8518                               
ไม่เห็นดว้ย                  1,741,060    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.1481 
งดออกเสียง                     112,900    เสียง        

4.  นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,174,952,132 เสียง 
เห็นดว้ย                1,174,727,897    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9992                               
ไม่เห็นดว้ย                         8,560    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0007 

 งดออกเสียง                     215,675    เสียง         
 

 ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ คือ นายอัศวิน คงสิริ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร  
นายภาวชิ ทองโรจน์ และ นายกาํธร ตรีวศิวเวทย์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง  

 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า       
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ         
เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ี  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั 

1) ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ได้อนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสําหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  คร้ังท่ี  1/2559 เม่ือวันท่ี              
26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้ นยงัได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าท่ี             
ท่ีรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  
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1. โบนัสกรรมการ  :  เป็นเงินรางวลัประจาํปีสําหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน    
ซ่ึงพิจารณาความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ  :  เป็นค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการโดย
กาํหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
พิจารณาตามตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทและ       
การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย  
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็น
จาํนวนเงินคงท่ีทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 

2.2 ค่าเบ้ียประชุม 
จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการ    
ชุดยอ่ยต่างๆ โดยมีกาํหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

3)  สําหรับโบนัสกรรมการประจาํปี 2558 และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 นั้ น         
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติเห็นควรนาํเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนเสนอดงัน้ี 

  (1) โบนัสกรรมการสําหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยแยกตาม 
ตาํแหน่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

ตําแหน่ง จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) 
1. ประธานกรรมการบริษทั  1 1,154,189 
2. ประธานกรรมการบริหาร  1 1,154,189 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  1 1,154,189 
4. กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  6 5,329,334 
5. กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ  2 1,800,156 
6. กรรมการบริษทั  1 407,939 

รวม  12 10,999,996 
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       (2)  ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

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

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 

ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการน้ี มีกรรมการซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีส่วนไดเ้สีย
ในวาระน้ี รวม 5 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายกําธร ตรีวิศวเวทย ์         
นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์และนายณรงค ์แสงสุริยะ ถือหุ้นรวมกนั 15,203,022 หุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิออก
เสียงในวาระน้ี 

    ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมวา่ ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการ
ไดน้าํเสนอมานั้นมีความเหมาะสมแลว้ โดยเป็นจาํนวนท่ีเท่ากบัปีท่ีผ่านมา และหากบริษทัฯ มีผลกาํไร
สูงข้ึนกป็ระสงคจ์ะใหจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สูงข้ึนดว้ย  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง
ดงัน้ี  
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จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,175,082,980 เสียง 
      เห็นดว้ย           1,158,884,081    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    98.6214 
  ไม่เห็นดว้ย                   880,277    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0749 
  งดออกเสียง                   115,600    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0098 

ไม่มีสิทธิออกเสียง      15,203,022    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      1.2937     
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี ้ 

1.  โบนัสกรรมการสําหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกนิ 11,000,000  บาท 
2.  ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกนิ 8,625,000 บาท   

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 

    ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเก่ียวกับ    
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ท่ี 47, 48 กาํหนดให ้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีทุกคร้ัง และตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
หนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ในปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้อนุมติัให้แต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ           
นายณรงค ์พนัตาวงษ ์หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั คนหน่ึงคนใด
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,210,000 บาท  

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

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดพ้ิจารณา
ขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สาํนักงาน อีวาย 
จาํกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานสอบบญัชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมี
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มติใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพื่อแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2559  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติเห็นควร
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

  1)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั  

                     รายนาม                           เลขท่ีใบอนุญาต                จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 
  1.  นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ             3844                    5 ปี (พ.ศ.2549-2553)  
  2.  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน                 3930                                            - 
  3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ              4498                             -  

คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชีมีอาํนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท        
ในปี 2559 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย และผูส้อบบญัชีตาม
รายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

         2)   กาํหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,350,000 บาท ประกอบดว้ย 

                          หน่วย : บาท 
                                                        ปี 2559   ปี 2558  ปี 2557  เพิ่มข้ึน 
1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี         1,370,000    1,320,000   1,240,000          50,000 
2.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส          1,980,000         1,890,000   1,800,000          90,000 
                รวม                          3,350,000         3,210,000   3,040,000        140,000 

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เป็นเงิน 140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.36 เน่ืองจากค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน และมีการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีท่ี
ออกใหม่ซ่ึงทาํให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย
ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบว่าค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทั
ยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชบ้ริการอ่ืน (Non Audit Service Fee) 
จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
แต่อยา่งใด 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุ้น แสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า สาํหรับค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ
มานั้นเพิ่มข้ึนแสนกวา่บาทซ่ึงเป็นจาํนวนไม่มากนกั จึงมีความเห็นวา่ควรจะอนุมติั 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

    ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,175,262,130 เสียง 
 เห็นดว้ย         1,174,596,808    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9985 
 ไม่เห็นดว้ย                   16,797    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0014 
 งดออกเสียง                 648,525    เสียง     
 

ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กุล และ/หรือนายศุภชัย 
ปัญญาวัฒโน และ/หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษัทสํานักงาน อวีาย จํากดั คนหน่ึงคนใดเป็น
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกนิ 3,350,000 บาท ตามทีเ่สนอ  

 

วาระที ่8   พจิารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจํานวนคงค้างไม่เกนิ 35,000  
ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท  
 

ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเก่ียวกบัการขยาย
วงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูต่้อท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการขยายวงเงินการออกและ
เสนอขายหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนคงคา้งไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กู ้ดงัน้ี  

          วตัถุประสงค ์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั และเป็นแหล่งเงินทุน 
เพื่อการดาํเนินกิจการของบริษทั และ/หรือเพื่อชาํระคืนหน้ี 

           ผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

           ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมี หรือไม่มีหลกัประกนั 
  และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ไ็ด ้
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           มูลค่ารวมของหุน้กู ้ : ยอดคงค้างหุ้นกู้ ท่ี ได้รับอนุมัติให้ออกจําหน่ายขณะใด
ขณะหน่ึงในวงเงินรวมไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท (ขยายจากเดิม
ท่ีวงเงินคงค้างจํานวนรวมไม่เกิน  25,000 ล้านบาท) โดย
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นรูปแบบต่างๆ กนั 
คร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเม่ือหุ้นกูจ้าํนวนใดจาํนวนหน่ึง
ครบกาํหนด สามารถออกและเสนอขายไดใ้หม่   

                      อายหุุน้กู ้ : ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  จะกาํหนด 

           อตัราดอกเบ้ีย : อตัราท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะกาํหนด 
           การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป  ทั้ ง น้ี  อาจจะเสนอขายแก่

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั และ/หรือผูล้งทุน
สถาบันตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน โดย
สามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวกไ็ด ้
   

ทั้ งน้ีให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกู ้
ประเภทหลักประกัน จาํนวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว  ้ราคา
เสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชาํระ
คืนเงินตน้ วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย 
และรายละเอียดอ่ืนๆ  ท่ี เก่ียวข้อง ตามท่ีสภาวะการณ์จะ
เอ้ืออาํนวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน คร้ังเดียวหรือแบ่งเป็น
คราวๆ ก็ได้ และมีอาํนาจแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และ/หรือ 
นายทะเบี ยน หุ้นกู้  และ /ห รือผู ้จัดจําห น่ าย  และ /หรือผู ้
รับประกนัการจดัจาํหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ต่างๆ รวมทั้งการตกลงทาํสัญญา แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือ
เอกสารอ่ืนใดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การจดัเตรียม ติดต่อ ให้ขอ้มูล 
ก ารยื่ น คํ าข อ เอ กส ารห ลัก ฐ าน ต่ างๆ  ต่ อ สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดรอง
ซ้ือขายตราสารหน้ี สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือ
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หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าว  ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และ
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง และการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกําหนดของ
ประกาศ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  และกฎหมายท่ี เก่ียวข้อง  
ตลอดจนการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในสภาวะท่ีดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลง     
ข้ึนลงอย่างมากนั้น คณะกรรมการไดก้าํหนดอตัราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีบริษทัฯ สามารถรับไดห้รือไม่ เพื่อ
ไม่ให้ตน้ทุนทางการเงินสูงเกินไป และหากปรากฏว่ามีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าอตัราท่ีทางบริษทัฯ กาํหนดไว ้
บริษทัฯ มีทางเลือกอ่ืนท่ีจะไดม้าซ่ึงเงินทุนอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากตอนน้ีสภาวะดอกเบ้ียมีความป่ันป่วนทั้ งในประเทศและ        
นอกประเทศ ดังนั้ นจึงไม่สามารถกาํหนดได้อย่างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะสามารถรับได้สูงสุดเท่าไหร่       
แต่ ณ ขณะน้ีอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยตํ่ามาก จึงถือไดว้่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษทัฯ จะสามารถระดมทุน
ในรูปแบบอ่ืนๆ ได ้

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากตอนน้ีอัตรา
พนัธบตัรรัฐบาลมีอตัราท่ีค่อนขา้งตํ่า เพราะฉะนั้น บริษทัฯ เห็นวา่หุน้กูมี้ตน้ทุนทางการเงินท่ีค่อนขา้งตํ่าจึง
เป็นท่ีมาของการขยายวงเงินหุ้นกู ้ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งออกทนัที 10,000 ลา้นบาท แต่ว่าขอขยาย
วงเงินไวเ้พื่อว่าหากมีการลงทุน บริษทัฯ จะไดมี้โอกาสหรือมีช่องทางเลือกสาํหรับการลงทุน ซ่ึงการออก
หุน้กูถื้อวา่เป็นช่องทางท่ีมีตน้ทุนตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัการกูเ้งินในช่องทางอ่ืนๆ  

นายต่อศกัด์ิ บูรณะเรืองโรจน์ ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
สอบถามว่า เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของการขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 25,000 ลา้นบาท เป็น 35,000 ลา้นบาท        
ก็เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการดาํเนินกิจการของบริษทั และ/หรือ   
เพื่อชาํระคืนหน้ี ขอทราบว่าบริษทัฯ มีตวัเลขท่ีชดัเจนหรือไม่ว่าสัดส่วนเท่าไหร่ใชส้าํหรับการขยายกิจการ 
ใช้เพื่อการลงทุน หรือใช้เพื่อชาํระหน้ีคืน และถา้มีการออกหุ้นกูไ้ปในจาํนวน 35,000 ลา้นบาท จะส่งผล
อย่างไรต่อบริษทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของอตัราส่วนทางการเงิน หน้ีสินต่อทรัพยสิ์น และฐานะ
ทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบไหนอยา่งไร 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า อาจจะเป็นการยากท่ีจะระบุและ
กาํหนดสัดส่วนชดัเจนว่า จะนาํไปใชเ้พื่อการลงทุนและจะนาํไปคืนหน้ีเท่าไหร่ เพราะบริษทัฯ ยงัไม่แน่ใจ
ว่าภาครัฐจะมีโครงการท่ีทาํให้บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งใช้เงินสําหรับการลงทุนออกมาเป็นจาํนวน
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เท่าไหร่ และเงินกอ้นนั้นบริษทัฯ จะระดมทุนดว้ยช่องทางใด ทั้งน้ีจึงเป็นท่ีมาของการขอขยายวงเงินท่ีขอ
เผื่อไว ้10,000 ลา้นบาท เพื่อให้มีโอกาสท่ีจะมีช่องทางเลือกท่ีเหมาะสมได ้แต่หากไม่มีความจาํเป็นตอ้งใช้
บริษทัฯ ก็ไม่มีความจาํเป็นตอ้งออกหุ้นกู ้สําหรับในส่วนท่ีจะไปชาํระคืนหน้ีนั้น ไดเ้รียนช้ีแจงไปแลว้ว่า 
ตอนน้ีดอกเบ้ียของหุน้กูค่้อนขา้งตํ่ามาก รอบท่ีเพิ่งออกไปล่าสุดบริษทัฯ ออกหุน้กูใ้นช่วงอาย ุ3 ปี มีตน้ทุน
อยู่ท่ี 2.19 % ซ่ึงถือว่าตํ่ามากถา้เปรียบเทียบกบัหุ้นกู ้7 ปี ท่ี 3.36% และเม่ือเปรียบเทียบกบัดอกเบ้ียของ
บริษทัฯ กบัธนาคารทัว่ไปประมาณ 4.66% เพราะฉะนั้นจึงมองว่าเป็นโอกาสท่ีบริษทัฯ จะสามารถนาํหุน้กู้
น้ีไปใชคื้นเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียสูงกว่าทาํให้บริษทัฯ สามารถประหยดัตน้ทุนทางการเงินไดอ้ยา่งมาก และคง
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของบริษทัฯ ว่ามีโอกาสท่ีจะตอ้งใช้เงินไปลงทุนขนาดไหน และตอ้งพิจารณาว่า
ในช่วงใดท่ีตอ้งนาํหุ้นกูไ้ปใชแ้ทนเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะตอ้งมาพิจารณากนัอีกคร้ังหน่ึง จึง
ตอ้งขอวงเงินไวก่้อน สําหรับในส่วนของผลกระทบต่ออตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนของบริษทันั้ น ณ 
ตอนน้ี D/E Ratio ของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณ 1.66 ซ่ึงตํ่ากว่า  D/E Ratio ท่ีบริษทัฯ กาํหนดนโยบายไวโ้ดย
ใหรั้กษาไวไ้ม่เกิน 2 เท่า ซ่ึงยงัอยูใ่นวิสยัท่ีบริษทัฯ สามารถควบคุมได ้

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

    ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,175,278,305 เสียง 
เห็นดว้ย       1,174,376,958    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     99.9233 

 ไม่เห็นดว้ย                750,385    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0638 
 งดออกเสียง                150,962    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0128 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายวงเงินการออกและ      
เสนอขายหุ้นกู้ เป็นจํานวนคงค้างไม่เกิน  35,000 ล้านบาท  จากวงเงินเดิมไม่เกิน  25,000 ล้านบาท             
โดยมีรายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นกู้ตามทีเ่สนอ  

วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม   

นายสุรพล อินทร์คาํ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า  เน่ืองจากบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัคือการรับเหมา
ก่อสร้าง ซ่ึงราคาวสัดุหลกัท่ีใชใ้นการก่อสร้างมีการปรับราคาสูงข้ึน เช่น ราคาเหลก็ ราคาปูนซีเมนต ์ราคา
นํ้ามนั ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีอาจทาํใหบ้ริษทัฯ ไดก้าํไรนอ้ยลง ดงันั้น ผูบ้ริหารมีแนวทาง หรือการวางแผนในการ
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บริหารจดัการกบัวสัดุหลกัเหล่าน้ีอย่างไร เน่ืองจากเกรงว่าหากบริษทัฯ มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจะทาํให้ไดผ้ล
กาํไรลดนอ้ยลงซ่ึงจะส่งผลใหมี้การจ่ายเงินปันผลลดลงดว้ย 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ พยายามท่ีจะให้มีผล
ประกอบการท่ีดีและมีกาํไรท่ีดี เพื่อจะไดจ่้ายเงินปันผลอยา่งท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ สาํหรับเร่ืองตน้ทุนของวสัดุ
ดา้นการก่อสร้างนั้น บริษทัฯ ทราบดีว่ามีสถานการณ์ท่ีผนัผวน ในช่วงท่ีผ่านมาราคามีการปรับลดลงและ
ทรงตวั แต่ตอนน้ีราคาเหล็ก ราคานํ้ ามนั กลบัมีการปรับราคาข้ึนบา้ง เพราะฉะนั้นในแผนการการคาํนวณ
ราคาเพื่อเขา้ประมูลราคา บริษทัฯ ไดน้าํประเด็นเหล่าน้ีเขา้มาคาํนวณในเร่ืองของตน้ทุนอยู่แลว้ และการ
คาํนวณจะมีการเผือ่เพื่อสามารถรองรับการผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากนั้นในโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่หลายๆ โครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ดาํเนินการนั้น จะเป็นโครงการท่ีมี K Factor ซ่ึงเป็นสูตรการคาํนวณ
กรณีท่ีวสัดุก่อสร้างหลกัมีการเปล่ียนแปลง มีการปรับตวัมากข้ึนหรือลดลงเกินกว่า 4% โดยระบุไวใ้น
สญัญาก่อสร้าง กรณีราคาผนัผวนมากเกินไป ผูท่ี้เป็นเจา้ของงานมีเหตุผล เขา้ใจและสามารถช่วยปรับใหไ้ด ้
ซ่ึงถา้มีการปรับลดบริษทัฯ ก็ปรับลดราคาได ้และถา้ราคามีการปรับสูงข้ึน ผูท่ี้เป็นเจา้ของงานก็สามารถ
ปรับราคาข้ึนใหบ้ริษทัฯ เป็นการชดเชยไดเ้ช่นกนั ในส่วนท่ีบริษทัฯ คาํนวณเผือ่ราคาของบริษทัฯ เอง และ
ในส่วนท่ีโครงการมีช่องทางให้บริษทัฯ ปรับราคาไดต้ามสูตร ทั้งสองส่วนน้ีช่วยในเร่ืองการบริหารความ
เส่ียงของราคาวสัดุก่อสร้างไดค่้อนขา้งมาก นอกจากนั้นในการบริหารการก่อสร้าง เม่ือบริษทัฯ รับงานมา
และไดร้าคาท่ีคิดตน้ทุนมาแลว้ บริษทัฯ กมี็การบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งดี โดยการจดัหาวสัดุก่อสร้างหลกั 
บริษทัฯ มีสัมพนัธ์ท่ีดี มีการต่อรอง การเจรจา บางส่วนก็มีการจดัซ้ือเก็บไว ้บางส่วนก็มีการทาํสัญญาซ้ือ
ขายท่ีมีการกาํหนดราคาคงท่ีไวร้ะยะยาวไวก้บัคู่คา้รายใหญ่ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้กษาสัมพนัธภาพไวอ้ยา่งดี โดย
เหตุผลตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น บริษทัฯ มีความมัน่ใจท่ีจะสามารถบริหารจดัการควบคุมในภาวะท่ีราคา
วสัดุก่อสร้างอาจมีความผนัผวนบา้ง แต่ ณ ตอนน้ีบริษทัฯ ยงัเห็นว่าอยูใ่นวิสัยท่ีสามารถบริหารจดัการได้
อยา่งดี 

    ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

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

 

 



 32 

ประธานฯ  แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 และนําเสนอ     
ระเบียบวาระการประชุมต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นครบถว้นทุกวาระแลว้ ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มี
กิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเม่ือเวลา 11.30 น.   

      
 
 
                                    (นายอศัวิน คงสิริ) 
                                     ประธานท่ีประชุม 

 
 
ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
             (นายณฐัวฒิุ ตรีวิศวเวทย)์ 
                     เลขานุการบริษทั 


