
 

 

รายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 82 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอาวานี เอเทรียม กรุงเทพ เลขที่ 1880 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 
กิจการเบื้องต้น 
นายสานติ กระจ่างเนตร์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ  ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ
แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 
กรรมการบริษัทฯ ที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นายสานติ กระจ่างเนตร์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
   ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายคูชร ูคาลี  วาเดีย กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเส่ียง  
   และด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
3. นายสุรศักด์ิ  โอสถานุเคราะห์ กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเส่ียง  
   เลขานุการบริษัท และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
4. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | กรรมการสรรหา 
5. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ 
7. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ  
8. นางน้ าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 
1. นายกิริต           ชาห์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท | กรรมการบริหาร |  
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | กรรมการสรรหา 
   รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายเกษมสิทธิ์   ปฐมศักดิ์            กรรมการอิสระ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ

ดูแลกิจการ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 

3. นายอิษฎ์ชาญ    ชาห์ กรรมการบริหาร 
ผู้สอบบัญชี   

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 
2. นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี   

   บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

1. นายก าพล วิวัฒน์พนชาติ ส านักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าหรับวาระที่ 1 
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  บริษัทฯ ได้ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น 
ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ 
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะก าหนดวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้รวม 9 วาระ 
รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระ
การประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งนีใ้นเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.cn-thai.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 แล้ว เพื่อให้
การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 
ประธานฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ไม่
มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ส าหรับวาระอื่นๆ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่
บริษัทฯ จัดให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะน ามาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงต่อหนึ่ง
หุ้น (1 share:1 vote) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย
ตามมติที่น าเสนอ 
 
ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัตในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี ้

วาระที ่ ชื่อวาระ มติทีป่ระชมุ วิธีการลงคะแนน/ 
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง 

1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผถห.ครั้งที่ 81 เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง 
2 รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการลงคะแนนเสียง รับทราบ 
3 อนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี 2557 เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง 
4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557 ไม่มีการลงคะแนนเสียง รับทราบ 
5 อนุมัติการจัดสรรก าไรเพ่ือการโอนเงินส ารองตามกฎหมาย เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง 
 ประจ าปี 2557   
6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ถึงก าหนดออกตามวาระ

กลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
เสียงข้างมาก เก็บทุกใบ(เห็นด้วย,ไม่เห็น

ด้วย,งดออกเสียง) 
7 อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง 

8 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง 
9 อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

จ านวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น 
เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง 

10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่มี ไม่มี 
 
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด  
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
ผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้น าคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น 
บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 
 
เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียนและการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จ านวน  
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงมีการเปล่ียนแปลง และมีจ านวนไม่เท่ากัน 
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ส าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ  วาระที่ 6 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และ 
นับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
 
มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 วาระที่ 7 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 วาระอื่นๆ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ประธานฯ กล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมใน
ประเด็นใด  ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ซักถามเมื่อจบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวประวิตรี  
ศรีวิเชียร ซึ่งเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้นจ านวน 7,844 หุ้น อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
 
องค์ประชุม 
ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง 
และโดยการมอบฉันทะรวม 193 ราย นับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 793 ,346 ,089  หุ้น และคิดเป็น 
ร้อยละ 79.1049 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้  
ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 
 
หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจ านวน 29 ราย ถือหุ้นรวมเป็นจ านวน 710,943 หุ้น 
นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 794,057,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1758 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  
พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 81 ซึ่งประชมุเมือ่วันที่ 22 เมษายน 2557 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2557 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจ านวนทั้งส้ิน 19 หน้า (หน้า 9-27)  โดยขอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาส าเนารายงานการประชุมทีละหน้า 
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
 
ไม่มีผู้ใดมีค าถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้

เห็นด้วย จ านวน 794,057,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เมื่อการประชุมด าเนินมาจนเสร็จส้ินวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจ านวน 52 ราย ถือหุ้นรวมเป็นจ านวน 
863,138 หุ้น นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 794,920,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2618 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
 
วาระที่ 2  
พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าป ี2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ โดยขอให้ นายคูชรู วาเดีย เป็นผู้น าเสนอผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา 
 
นายคูชรู วาเดีย ได้รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 ดังนี ้

 (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

รายได้จากงานก่อสร้าง         9,413 8,933 7,269 

รายได้รวม         9,437 9,044          7,310 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น           (96)            620 644 

อัตราร้อยละ-ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  (1.02%) 6.93% 8.86% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (354) 448 464 

อัตราร้อยละ-ค่าใชจ้่ายบรหิาร/รายได้รวม (ไม่รวมหนี้สูญ) 3.16% 3.19% 3.13% 

สินทรัพย์รวม 5,211 5,602 4,667 

หนี้สินรวม 3,486 3,423 2,724 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,725          2,179 1,943 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ ส้ินปี 5,210 10,285          7,943 

งานที่ยังไมไ่ด้ส่งมอบ ณ วันที ่31 มีนาคม 2558 5,235   
 
ปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก ไม่เฉพาะแต่บริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นด้วย ทั้งนี้
จากปัญหาทางด้านการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้  
ต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีงานคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท และมีรายได้จากงานก่อสร้างในปี 2557 เป็นจ านวน 
9,400 ล้านบาท ซึ่งนับว่าบริษัทฯ ประสบผลส าเร็จในด้านการเติบโตของรายได้ แต่ในด้านผลก าไร บริษัทฯ ท าได้ 
ไม่ดีนัก เน่ืองจากผลขาดทุนที่เกิดจากโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ แต่หากพิจารณาจากโครงการทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้
ด าเนินการในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจาก 2 โครงการที่กล่าวถึงข้างต้น โครงการก่อสร้างที่เหลือประมาณ 25 โครงการ
สามารถท าก าไรได้เป็นอย่างดี  
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หนึ่งในโครงการที่ประสบปัญหาผลขาดทุน เป็นโครงการของภาครัฐ ซึ่งผลขาดทุนเกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
เรียกร้องเงินชดเชยจากค่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ า รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในตอนต้นโครงการเนื่องจากมหาอุทกภัย 
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไดรั้บการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกประมาณ 1 ปี แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการเพิ่มเติมแต่อย่างใด ส าหรับโครงการนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปีนี้ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่
คาดการณ์ว่าจะมีต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นอีก  
 
ส่วนอีกโครงการหนึ่ง ที่ประสบปัญหาขาดทุน และยังอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน บริษัทฯ ได้รับทราบผลขาดทุนที่
เกิดขึ้น รวมถึงการตั้งส ารองส าหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปแล้วในปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม โครงการน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง และการ
เจรจาต่อรองเรียกร้องเงินชดเชย ซึ่งยังคงไม่สามารถสรุปผลสุดท้ายของโครงการน้ีได้  
 
บริษัทฯ ยังสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายในการบรหิารไว้ได้เป็นอยา่งด ีในส่วนของงานระหว่างท าในปีที่ผ่านมานั้นลดลง
เน่ืองจากสภาวะการแข่งขันที่สูงท าใหม้ีงานที่เปิดให้เข้าร่วมประมูลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมีจ านวนไมม่าก  
 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ บริษทัฯ สามารถประมูลงานได้เพิ่มขึ้นและมมีูลค่างานระหว่างท าที่สูงกว่า 
ไตรมาสแรกของปีทีผ่่านมา บรษิัทฯ สามารถชนะการประมูลงานใหม่ได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่งผลใหง้านระหว่าง
ท าจนถึงส้ินปีน้ีมีมูลค่าทีป่ระมาณ 8,000 ล้านบาท 
 
บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากกิจกรรมก่อสร้างในปีที่ผ่านมาดังนี้  
       หน่วย – ล้านบาท     สัดส่วน 

ภาคเอกชน 7,785 82.7% 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ 1,628    17.3% 

 
สัดส่วนการท างานในปีที่ผ่านมาแบ่งเป็นงานเอกชน 80% งานภาครัฐ 20% โดยแยกเป็นประเภทของงานก่อสร้าง ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้
       หน่วย – ล้านบาท     สัดส่วน 
1. อาคารเพื่อการพาณิชย์       3,725 40% 
2. อาคารทั่วไป  1,826   19% 
3. ปิโตรเคมี และพลังงาน 1,506 16% 
4.  โรงงานอุตสาหกรรม 1,004 10% 
5. โรงแรม / ที่พักอาศัย 913 10% 
6. งานวิศวกรรมโยธา / ถนน 439     5%     
 
ในปีที่ผ่านมา งานก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์และอาคารทั่วไป เมื่อรวมกันจะมีสัดส่วนถึง 60% ของงานก่อสร้าง
ทั้งหมด บริษัทฯ เน้นการก่อสร้างอาคารในภาคอุตสาหกรรมมากกว่างานประเภทโรงแรมที่พักอาศัย ทั้งนี้เป็นนโยบาย
ที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากความเส่ียงในการก่อสร้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมมีน้อยกว่า 
ในขณะที่อัตราก าไรขั้นต้นมีมากกว่างานประเภทโรงแรมที่พักอาศัย อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้นับเป็นความท้าทายอย่าง
มากหากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว งานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาครัฐ จะลดลง การหางานใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่างาน
ระหว่างท าจะท าได้ยาก ซึ่งจะต่างจากงานก่อสร้างประเภทโรงแรมที่พักอาศัย  
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ปีนี้งานในภาครัฐ เริ่มมีการเปิดประมูลมากขึ้น ถึงแมว้่าจะไม่เร่งด่วนอย่างที่คาดหวัง แต่นบัเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมาที่แสดงให้เห็นว่าภาครัฐเริ่มมีการใช้จ่ายมากขึ้น ท าให้บรษิัทฯ คาดการณ์ว่าผลประกอบการในปีจะดขีึ้น  
 
จากสภาวะการแข่งขันสูง บางโครงการที่บริษทัฯ ประมูลงานไดใ้นปีน้ีอาจมีอัตราก าไรเบื้องต้นไม่สูงมากนัก ดังนั้นการ
ด าเนินงานในปีน้ีจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และระมัดระวงั  
 
เมื่อนายคูชรู วาเดีย ได้น าเสนอรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ในปี 2557 เสร็จส้ิน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น - นายฤทธชิัย หยิบเจรญิพร ได้สอบถามดังต่อไปนี ้

1. อัตราก าไรขั้นต้นของงานภาคเอกชนต่างกับภาครัฐหรือไม่  
2. ผลประกอบการที่ขาดทุนเกิดจากการประเมินผิดพลาดใชห่รือไม่  

ค าตอบ  นายคูชรู คาลี วาเดยี ชีแ้จงดังตอ่ไปนี้ 
1. อัตราก าไรขั้นต้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ การเจรจาตกลงกบัเจ้าของงาน วธิีการ

ด าเนินการก่อสร้าง และปัจจัยอืน่ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ในปีที่ผา่นมามโีครงการภาครัฐ ทีม่ีก าไรขั้นต้น
ที่ดีและไม่ดี โครงการภาครัฐทีไ่ม่สามารถท าก าไรได้ เกิดจากปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ า และค่าใชจ้า่ยที่เกิด
จากมหาอุทกภยั ซึ่งบรษิัทฯ ไมส่ามารถเรียกร้องจากเจ้าของงานได้ เน่ืองจากเป็นสัญญาที่ก าหนด
มูลค่าแน่นอน 

 เช่นเดียวกับภาคเอกชน บริษทัฯ สามารถด าเนินการและมผีลก าไรขั้นต้นที่ดีส าหรบังานก่อสร้าง
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ ในขณะที่บริษัทฯ ยงัไม่สามารถท าก าไร
ขั้นต้นได้ดีนัก ส าหรับงานก่อสรา้งที่พักระดับสูง ดังนั้น อัตราก าไรขั้นต้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
ก่อสร้างมากกว่าทีจ่ะดูว่าเป็นงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

2. ในส่วนของการประเมินความเส่ียงในโครงการที่เกิดผลขาดทุนนัน้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเส่ียง
ก่อนการรับงานทุกโครงการภายใต้เงื่อนไขทั่วๆ ไป แต่อย่างไรกต็าม ตามทีไ่ด้ชีแ้จงข้างต้น ผล
ขาดทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นสัญญาที่ก าหนดค่าก่อสร้างไว้
ตายตวั บริษทัฯ ไม่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าใชจ้่ายตา่งๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการ
ที่เกิดจากมหาอุทกภยั รวมถึงไม่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยจากการปรับค่าแรงขั้นต่ าได้เช่นเดยีวกัน 
ในส่วนของโครงการซ่ึงก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ และยังไม่ทราบผลประกอบการในขั้นสุดท้ายที่แน่
ชัด เนื่องจากอุปสรรคในการท างานหน้างานที่ซบัซ้อน รวมถึงการไม่ให้ความร่วมมือของผูว้่าจ้าง ซึ่ง
เป็นส่ิงที่บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินความเส่ียงล่วงหน้าได้ด้วยวธิีการปกติ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อยู่
ระหว่างการเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาและอุปสรรคหน้างาน  

 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ได้สอบถามดงัต่อไปนี ้

1. โครงการภาครัฐที่มผีลขาดทนุจากมหาอุทกภยัและการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไป
แล้ว ส่วนโครงการภาคเอกชนทีย่ังด าเนินการอยู่ ขณะนี้ด าเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ มมีูลค่าเท่าไหร ่

2. ในปีที่ผ่านมาโครงการภาคเอกชนที่ผลประกอบการขาดทุน บรษิทัฯ จะสามารถประมาณการได้หรือไม่
ว่าจะมีผลขาดทุนต่อเนื่องมาถงึปี 2558 อีกเท่าไหร่  

3. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ให้ความร่วมมือ บรษิัทฯ สามารถจะหาประโยชนจ์ากสัญญาก่อสร้างได้หรือไม่  
 
 



 

     บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน)               รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82 
               หน้า 7 ของ 21 

 

ค าตอบ  นายคูชรู วาเดีย ชี้แจงดังต่อไปนี้ 
1. โครงการภาคเอกชนดังกล่าวไดด้ าเนินการไปแล้วประมาณ 70% ในส่วนของมูลค่าและผลขาดทุน 

บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะน้ี เน่ืองจากเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัตติามในเร่ืองของการเปิดเผย
ข้อมูล และอีกประเด็นหนึง่เป็นเรื่องของการแข่งขัน ซึ่งหากบริษทัคู่แขง่รับทราบว่าบริษทัฯ มีก าไรหรือ
ขาดทุน จะส่งผลเสียให้กับบริษทัฯ  

2. นายคูชรู กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับค าแนะน าเร่ืองสัญญา ซึง่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายศึกษาสัญญาและพยายามทีจ่ะบริหารสัญญาก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน สอบถามถึงค่าเส่ือมราคาที่เกิดขึ้นในปี 2557 ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ค าตอบ  นายคูชรู วาเดีย ชีแ้จงว่าค่าเส่ือมราคาที่เพิม่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยค่าเส่ือมราคาที่เกดิจากการ

ก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ของ บริษัทฯ เพื่อตัดภาระค่าเช่าที่ดิน ทั้งนี้นบัเป็นอาคารส านักงานใหญ่
ที่สร้างบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิข์องบริษทัฯ เอง หลังจากที่ได้เชา่ที่ดินมาเป็นระยะเวลานานกว่า 80 ปี อีก
ส่วนหนึ่งคือค่าเส่ือมราคาที่เกิดจากการย้ายโรงเก็บและซ่อมบ ารงุเครื่องจักรอุปกรณ์ โรงประกอบนั่งร้าน
และแบบเหล็ก ไปที่อ าเภอศรีราชาทีม่ีขนาดพื้นทีใ่หญ่กว่าเดิม เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตงานเหล็ก รวมถึง
การซื้อเคร่ืองจักรอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนของเก่าทีม่ีอายุการใช้งานมานาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน
การด าเนินงานก่อสร้างให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
ค าถาม  ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน  
 โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า 10 สาย โดยทั่วไปจะมผีู้รับเหมา

ที่เข้าร่วมประมูลเพียง 3-4 ราย ซึ่งไมม่ีชื่อ CNT ในอนาคต บริษทัฯ พร้อมที่จะเข้าร่วมเสนอราคาแข่งขัน
กับผู้รับเหมากลุ่มนี้หรือไม ่

ค าตอบ นายคูชรู วาเดีย 
 บริษัทฯ ใหค้วามสนใจที่จะเข้ารว่มประมูลงานสาธารณูปโภคขนาดใหญข่องภาครัฐ ปัจจุบันบริษทัฯ ยังมี

คุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมประมูลงานรถไฟรางคู่ ในส่วนของโครงการอ่ืน เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว 
บริษัทฯ ยังไม่สามารถเป็นผู้รบัเหมาโครงการโดยตรงกบัภาครัฐ แต่สามารถรบังานเป็นผู้รับเหมาช่วงได้ 
ในปีที่ผ่านมา บริษทัฯ ได้รับการว่าจ้างเป็นผู้รับเหมาชว่งในการด าเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าส่วน
ขยายสถานธีนบุรี 3 สถานี และได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษทัฯ อยู่ระหว่างการหารือกับ
ผู้รับเหมาหลักที่ประมูลงานได้เพื่อเป็นผู้รับเหมาช่วง หรือท างานร่วมกับผู้รับเหมาหลัก ปจัจุบัน บริษัทฯ 
พยายามรับงานที่สามารถสร้างประสบการณ์และคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประมูลงาน
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ไดใ้นฐานะผู้รับเหมาหลัก 

 
ค าถาม  ผู้ถือหุ้น นายสมเกยีรติ สาลีพัฒนา 
 บริษัทฯ ได้รับประโยชนจ์ากการปรับค่า K จากภาครัฐ ในส่วนของการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าที่ปรับสูงขึ้น

หรือไม ่
ค าตอบ  นายคูชรู วาเดีย ชี้แจงว่าในสัญญาที่ท ากับภาครัฐ ส าหรับโครงการนี้ ไม่ได้มีระบุไวว้่าบริษัทฯ จะได้รับเงิน

ชดเชยในส่วนของการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ า 
 ประธาน ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า ส าหรบัโครงการภาครัฐ ในการปรับคา่ K จะไม่รวมค่าแรง แตจ่ะได้รบัเงิน

ชดเชยเพยีงค่าวัสดุหลักบางรายการที่ส าคัญเท่านั้น 
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ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายตวนมาจิดา อับดุลบุตร 
 ผลประกอบการปีที่แล้วเมื่อเทียบกับผู้รับเหมารายอื่น บรษิัทฯ สู้ไม่ได้ ซึ่งส่วนหนึง่มาจากปจัจยัภายนอก 

แต่ในส่วนของปจัจยัภายใน ปีนีบ้ริษัทฯ มีแผนปรับปรุงอย่างไร  
ค าตอบ นายคูชรู วาเดีย 
 ตามที่ไดช้ี้แจงไปตอนต้นก่อนทีผู่้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชมุ ผลประกอบการขาดทุนในปทีี่ผ่านมาเกิดจาก

โครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ซึ่งหากพจิารณาจากโครงการทัง้หมดที่บริษทัฯ ด าเนินการในปทีี่ผ่านมา 
โดยไม่รวม 2 โครงการที่กล่าวถงึ บริษัทฯ ยังคงมีอตัราก าไรขั้นต้นที่ดีในโครงการที่เหลืออีก 25 โครงการ  

 
 ในส่วนของปจัจยัภายนอก ปีนี้ยงัมีการแข่งขันที่สูง ความต้องการในการก่อสร้างลดลงประมาณ 40% 

ในขณะที่ความสามารถในการด าเนินงานของผู้รับเหมาไม่ได้ลดลงในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน ดังนั้นย่อม
ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัราผลก าไรในการประมูลงานอย่างแนน่อน หากบริษัทฯ ต้องการประมูลงานเพื่อ
สร้างมูลค่างานคงเหลือจ านวนมาก 

 
 ปีนีย้ังคงเป็นปีทีย่ังมีความท้าทายอยู่มากเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะต้องด าเนินการด้วยความ

เข้มงวด พร้อมทั้งสร้างความแขง็แกร่งให้กับทีมงานละทรัพยากรต่างๆ เพื่อเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับการ
ฟื้นตัวของธุรกจิอีกครั้งหนึง่  

 
ค าถาม  ผู้ถือหุ้น นายสมเกยีรติ สาลีพัฒนา 
 ในปัจจุบัน CNT เป็นได้เพียงผู้รับเหมาช่วงในโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐ บรษิัทฯ มี

นโยบายที่จะเสรมิสร้างคุณสมบตัิอย่างไรเพื่อให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการเข้าร่วมประมูลงาน
สาธารณูปโภคขนาดใหญ ่

ค าตอบ นายคูชรู วาเดีย 
 บริษัทฯ มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริม่จากการเป็นผู้รับเหมาช่วงในโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีเขียว ในส่วนของงานประเภทอื่นๆ เช่น การก่อสร้างรถไฟรางคู่ การขยายสนามบิน งานรถไฟรางคู่ งาน
เดินท่อสายส่ง งานเดินสายไฟฟา้แรงสูง บริษทัฯ มีแผนเข้าร่วมเป็นพันธมติรกับกลุ่มผู้รับเหมาทัง้ในและ
ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติในการประมูลงานดังกล่าว เพื่อสร้างผลงานและเปิดโอกาสใหบ้ริษัทฯ สามารถ
เข้าร่วมประมูลงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ได้เองทัง้ในประเทศและในระดับสากล 

 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายสมเกยีรติ สาลีพัฒนาสอบถามถึงความสนใจและโอกาสของ CNT ในการเข้าไปท างานใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) 
ค าตอบ นายคูชรู วาเดีย ชีแ้จงว่า บรษิัทฯ หาโอกาสเหมาะสมที่จะเข้าไปท างานในกลุ่มประเทศที่ผูถ้ือหุ้นกล่าวมา

อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษทัฯ ตระหนักถึงความพร้อมและความเส่ียงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น บริษทัฯ ไม่
ต้องการท าอะไรที่ไมม่ีความสามารถหรือความพร้อม ซึ่งหากบรษิัทฯ ขาดความระมัดระวังอาจจะท าให้
เกิดผลขาดทุนได้ 

 
ค าถาม  ผู้ถือหุ้น นายฤทธชิัย หยบิเจริญพร ได้สอบถามดังต่อไปนี ้

1. ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาโครงการที่เกิดผลขาดทุนเฉลี่ยให้ บรษิัทฯ มีอัตราการเติบโตของผลก าไรขั้นต้น
ที่ลดลง ในส่วนของงานใหม่ทีป่ระมูลได้ในชว่งทีม่ีสภาวะการแขง่ขันสูง และมีอตัราก าไรขั้นต้นทีล่ดลง 
อยากทราบว่ามีอัตราก าไรขั้นตน้ที่กี่เปอร์เซ็นต์  

2. การเป็นผู้รับเหมาหลัก หรือผูร้ับเหมาช่วง มีผลต่ออตัราก าไรขั้นต้นหรือไม่ 
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ค าตอบ นายคูชรู วาเดีย 
1. ในปีที่ผ่านมา อัตราก าไรขั้นต้นที่ลดลงเกิดจาก 2 โครงการ ตามที่ไดช้ี้แจงข้างต้น ส่วนโครงการที่

เหลืออยู ่25 โครงการที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา ยังคงมีอตัราก าไรขั้นต้นที่ดี ในปีน้ีด้วยสภาวะการ
แข่งขันด้านราคาที่สูง อันจะส่งผลด้านลบต่ออัตราก าไรขั้นต้นในการประมูลงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ บริหารทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินงานด้วยความ
รัดกุม ถูกต้อง บริษัทฯ อาจสามารถสร้างอัตราก าไรขั้นต้นได้เพิม่มากขึ้นกว่าในครั้งแรกที่ประมลูงาน
มาได ้

2. ในส่วนของการเป็นผู้รับเหมาหลัก หรือผู้รับเหมาชว่งนั้น ไม่ได้มกีฎตายในเรื่องของอัตราก าไรขัน้ต้น 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของแต่ละโครงการ เช่น เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาโครงการคือใคร รวมถึงวิธกีาร
ด าเนินงานของแต่ละโครงการเปน็อย่างไร  

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นการ
น าเสนอรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3  
พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินอันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปี
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม โดยขอให้ นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

รายการ  ปี 2557 ปี 2556 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 5,211 5,602 
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 3,486 3,423 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 1,725 2,179 
รายได้รวม (ล้านบาท) 9,437 9,044 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (354) 448 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.35) 0.45 

 
นายสุรศักด์ิ เพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สินทรัพย์รวมที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้
ได้เร็วขึ้น ส่วนงานระหว่างท ามีมูลค่าลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงผลประกอบการขาดทุน 
 
เมื่อนายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห์ ได้น าเสนอรายงานประจ าปขีองบริษัทฯ ในปี 2557 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรต ิสาลีพัฒนา ได้สอบถามดังต่อไปนี ้

1. ในงบกระแสเงินสด ปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ไดม้ีการซื้อที่ดิน และค่าก่อสร้างอาคารประมาณ 200 ล้านบาท 
รวมถึงการซื้ออุปกรณ์ อยากทราบว่าอุปกรณ์ใหม่ทีบ่ริษัทฯ ซื้อคืออะไร มีการตัดค่าเส่ือมราคาอย่างไร  
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2. ในปี 2558 มีการช าระคา่ที่ดินหรือไม ่
ค าตอบ นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ ได้ให้ค าตอบดังต่อไปนี้ 

1. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการก่อสร้างที่บริษัทฯ มีอยู่ส่วนมากมีอายุการใช้งานมานาน 20-30 ปี 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษทัฯ ได้มีการทยอยซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์หลัก โดยมีงบประมาณในการ
จัดซ้ือประมาณ 150-200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์จะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใช้
งานตั้งแต่ 5-10 ปี ซึ่งจะพิจารณาตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

2. บริษัทฯ ได้ช าระค่าที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่เบ็ดเสร็จในปี 2557 จึงไมม่ีค่าที่ดินทีจ่ะต้อง
ช าระอีกในปี 2558 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี  
 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 794,915,170 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง จ านวน 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4  
รับทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จา่ยไปแล้วในป ี2557 จ านวนรวม 0.05 บาท ต่อหุ้น  
ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2557  
 
นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับ
ผู้ถือหุ้นดังนี้  
 

เงินปันผลระหว่างกาล  
 จ านวน 0.05 บาท ต่อหุ้น ใหแ้กผู่้ถือหุ้นสามญัของบรษิัทฯ  
 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 414 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  
 จากผลการด าเนินงานของเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 
 วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลคือ วันที่ 24 สิงหาคม 2557  
 วันปิดสมุดทะเบียน คือวันที่ 25 สิงหาคม 2557  
 วันจ่ายเงินปันผล คือวันที่ 5 กันยายน 2557 

 
เมื่อนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ได้น าเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557 เสร็จส้ิน ประธานฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
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ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน 
 ที่ผ่านมากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลทุกทกุไตรมาส ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ แตใ่นปี 2557 

มีการจ่ายเงินปันผลเพียงครัง้เดียว และจากก าไรสะสมที่เป็นเงินสดประมาณ 500 ล้านบาท ตามที่แสดงใน
งบการเงิน ไมท่ราบว่าบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลในไตรมาส 2 ไดห้รือไม ่

ค าคอบ นายสุรศักด์ิ ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามวาระที ่5 ของการประชมุครั้งนี้ว่า “บรษิัทฯ มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีน้ันๆ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 40 ของก าไรสุทธหิลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไมม่ีเหตุการณ์จ าเป็นอื่นใด และ
หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไมม่ีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ” ดังนั้น หากในไตรมาสใดที่
บริษัทฯ มีผลประกอบการทีม่ีก าไรและเป็นไปตามนโยบายดังกลา่ว บริษัทฯ จะมีการพจิารณาการจ่ายเงิน
ปันผล 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นการ
น าเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง 
 
เมื่อการประชุมด าเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจ านวน 1ราย  ถือหุ้นจ านวน 7,046 หุ้น นับ
จ านวนหุ้นรวมกันได้ 794,927,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2625 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
 
วาระที่ 5  
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อการจ่ายปันผลและเงินส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2557 ส าหรับผลก าไร
สุทธิงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรศักด์ิ  โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานในปี
นั้นๆ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้ว ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์
จ าเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระส าคัญ  ในปี 
2557 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 
มิถุนายน 2557 เป็นจ านวนเงิน 65,012,322 บาท และมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปีเป็นจ านวนเงิน 355,246,065 บาท 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จัดสรรก าไรส าหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2557 และเงินส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(1) จัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 3,251,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 

ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 
(2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส าหรับปี 2557 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.05 บาทรวมเป็นเงิน 50,145,207 บาท โดย

จ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 และเนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหนึ่งครั้งรวม 0.05 บาทต่อหุ้นใน
ระหว่างปี 2557 ดังนั้นจึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายคงเหลือส าหรับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนในปี 2557  
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิที่ผ่านมาดังนี้ 
รายละเอยีดการจา่ยเงินปันผล ปี 2557 

(ส าหรับงวด 6 เดือน) 
(1 ม.ค.-30 มิ.ย.2557) 

ปี  2556 
(ปีที่ผ่านมา) 

ปี  2555 
(ปีที่ผ่านมา) 

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 65.012 451.769 468.724 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)* 1,002.904 1,002.904 1,002.904 
3. ก าไรสุทธติ่อหุ้น (บาท/หุ้น)* 0.06 0.45 0.47 
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุน้)* 0.05 0.20 0.76 
    4.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)* 0.05 0.15  0.15   
    4.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)* - 0.05 0.11 
    4.3  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั* - - 0.50 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 50.15 200.58 762.207 
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ/หุ้น) 83.33 44.39 55.63 

 หมายเหตุ * ปี 2555 ได้ปรับลดก าไรสุทธิและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นตามจ านวนหุ้นปันผลตามสัดส่วนท่ีเปลี่ยนไปจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้น
สามัญ ณ วันท่ี 2 พ.ค. 56 เป็นจ านวน 501 ล้านหุ้น  
 
เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้น าเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557 เสร็จส้ิน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรก าไร สุทธิเข้าทุน
ส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 3,251,000 บำท และจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส ำหรับปี 2557 เป็นเงินสดในอัตรา
หุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 50,145,207 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และเน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
หนึ่งครั้งรวม 0.05 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2557 ดังนั้น จึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายคงเหลือส าหรับปี 2557 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2557 
 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้

เห็นด้วย จ านวน 794,922,216 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง จ านวน 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการของบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ 3 ท่านแทนกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระ  
ประธานฯ  ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมดต้องออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของทุกปี ส าหรับกรรมการที่จะต้องออกตาม
วาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 
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(1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ | 
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | ประธานคณะกรรมการสรรหา 
(2) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ | 
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | กรรมการสรรหา 
(3) นายอิษฎ์ชาญ ชาห ์ กรรมการบริหาร  

 
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสาม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญให้กับบริษัทฯ 
ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้งสาม กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป 
 
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสามท่านตามที่
เสนอข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระน้ีหรือไม่ 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสามท่าน รวมทั้งไม่มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระตามรายชื่อที่ได้เสนอ
ข้างต้น จ านวน 3 ท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 
มติที่ประชุม 
ประธานฯ ไดข้อมติที่ประชุม  ในการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามทลีะคน โดยมีมติดังต่อไปนี้  
 6.1 แต่งตั้งนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ 
ดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดังต่อไปนี ้

เห็นด้วย จ านวน 794,722,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9742 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเปน็ร้อยละ -  
งดออกเสียง จ านวน 204,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0258 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 6.2 แต่งตั้งนายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 794,722,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9742 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง จ านวน 204,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0258 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 6.3 แต่งตั้งนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 794,722,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9742 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง จ านวน 204,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0258 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประธานฯ ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด   
ให้กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่าย
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส าหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการน าเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ไดม้ีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และกรรมการ
ชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจ าปี โดย ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเท่ากับปีที่
ผ่านมา เงินรางวัลเท่ากับ 2% ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นเงินรวม 1 ล้านบาท ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้ 
 
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรวมถึงอัตราการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี เสนอเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้ 

  เบ้ียประชุม ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี 

รายการ 

กรรมการ
ตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ กรรมการ         

  บาท/ครั้ง/คน บาท/ครั้ง/คน บาท/เดือน/คน     
ปี 
  

2558 
ปีที่เสนอ 

2557 
 

2558 
ปีที่เสนอ 

2557 
 

2558 
ปีที่เสนอ 

2557 
 

2558 
ปีที่เสนอ 

2557 
 

1. ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000 
 

ร้อยละ 2 ของ 
เงินปันผลที่จ่ายเป็น 
เงินสดในปีที่ผ่านมา 
คิดเป็นเงินรวม 
1.00 ล้านบาท 

เกณฑ์การจัดสรร 
อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริษัท 

 

ร้อยละ 2 ของ 
เงินปันผลที่จ่ายเป็น 
เงินสดในปีที่ผ่านมา 
คิดเป็นเงินรวม 
4.01 ล้านบาท 

เกณฑ์การจัดสรร 
อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริษัท 

2. กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   และก ากับดูแลกิจการ 
(ค่าตอบแทนเพิ่มเติม) 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
4. กรรมการตรวจสอบ 
   และก ากับดูแลกิจการ 
(ค่าตอบแทนเพิ่มเติม) 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000 

5. ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ - - - - - - 

6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ - - - - - - 
 

1.)  ประธานกรรมการและกรรมการ 
 1.1. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจ าทุกเดือน และได้รบัเบี้ยประชมุ
จ านวน 60,000 บาทต่อคร้ัง  
 1.2. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นประจ าทุกเดือน และได้รับเบี้ย
ประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง  
2. ) ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบและก ากับดแูลกิจการ 
 2.1. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้รับคา่ตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือนเป็นประจ า
ทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการจ านวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุม
กรรมการจ านวน 30,000 บาทตอ่คร้ัง   
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 2.2. ให้กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจ าทุก
เดือน และได้รับเบี้ยประชมุกรรมการตรวจสอบและก ากับดแูลกิจการคนละ 45,000 บาทต่อคร้ัง และเบี้ยประชุม
กรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง   
3. ) เงินรางวัลประจ าปี (Bonus)  
 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจ าป ี(Bonus) โดยค านวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่
จ่ายเป็นเงินสดในปีทีผ่่านมา คิดเป็นจ านวนเงินรวมเท่ากับ 1.0 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยูใ่นดุลยพินจิของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ขอใหต้รวจสอบจ านวนเงินการจ่ายเงินรางวัลประจ าปใีห้กรรมการในปีน้ี 
ค าตอบ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจ าปีส าหรับกรรมการ โดยคิด

เป็นอัตราส่วนของเงินสดปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในปีก่อนหน้าปีที่มีการขออนุมัติ ดังนั้น เงิน
รางวัลประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2558 จะค านวณจากเงินสดปันผลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปี 
2557 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดจ านวน 50 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการค านวณเงินรางวัลประจ าปีมาโดยตลอด 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น 
 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจ าปี (Bonus) 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 

เห็นด้วย จ านวน 794,850,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9904 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 57,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0072 
งดออกเสียง จ านวน 19,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8  
พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากนายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ติดภาระกิจ
เร่งด่วนที่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในการนี้จึงได้มอบหมายให้ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ เป็นผู้น าเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม  
 
นายกฤษณ์ ธีระเกาศัลย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
มำตรำ 120 ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี  
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำรจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 ด้วยเห็นว่ำได้ท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบ
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บัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 และปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมำ โดยก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งตำมรำยชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ฯ   
 1.  นำงสำวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  4377 
 2. นำงสำวศิริวรรณ   สุรเทพินทร์         ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  4604 
 3. นำยวิชำติ            โลเกศกระวี         ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  4451 
  
โดยผู้สอบบัญชีทั้งสามคนมีอ านาจกระท าการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอ านาจกระท าการได้เองโดยล าพังในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอ่ืนของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบ
บัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน  
 
ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ตามรายชื่อที่น าเสนอในปี 2558 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
หน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
 
นำยกฤษณ์ ธีระเกำศัลย์ ได้ขออนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 เป็นเงินจ ำนวน 2,350,000 
บำท สงูกว่ำค่ำตอบแทนในปี 2557 ที่ผ่ำนมำจ ำนวน 100,000 บำท ทั้งนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่ได้จ่ำยจริง โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

 ปี 2558 
ปีที่เสนอ 

ปี 2557 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   
 ค่าสอบบัญชี    2,350,000 2,250,000 
 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เพื่อเป็นข้อมูล) 150,000 270,000 
 ค่าบริการอื่น - - 
    รวม 2,500,000 2,520,000 

 
หลังจากนายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ได้เสนอรายชื่อผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งค่าตอบแทนประจ าปี 2558  ประธานฯ 
ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ค าถาม  ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ได้ถามค าถามดังต่อไปนี ้

1. ขอทราบจ านวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองโดยส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  

2.  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีการให้เสนอราคาเพื่อการเปรียบเทียบหรือไม่  
3. บริษัทอีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานเท่าไหร่ และ 
4. ขอให้บริษัทฯ ได้พิจารณาให้บริษัทผู้สอบบัญชีที่มีขนาดธุรกิจเล็กกว่าได้เข้าร่วมเสนอราคาด้วย เพื่อให้

บุคลากรในบริษัทผู้สอบบัญชีเหล่าน้ีได้มีโอกาสท างานกับบริษัทฯ  
ค าตอบ นายสุรศกัด์ิ โอสถานุเคราะห์ ไดต้อบค าถามดังต่อไปนี ้

1. ปัจจุบันบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองโดย กลต. มีประมาณไม่เกิน 50 บริษัท 
2. ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาเป็นประจ าทุกปี ในส่วนของการ

เปล่ียนผู้สอบบัญชีนั้น หากผู้สอบบัญชีรายใดสามารถท างานได้ดีอยู่แล้ว ภายใน 5 ปี บริษัทฯ ไม่ควรมี
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การเปล่ียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในการตรวจสอบแต่ละครั้ง 
ผู้สอบบัญชีจะมีรายงานปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ และคอยติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาเป็นระยะ  

3.  บริษัทฯ ไม่ได้เน้นว่าจะต้องให้บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ตรวจสอบงบการเงิน บริษัทฯ เคย
แต่งตั้งให้ บริษัท อีวาย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ต่อมาได้
เปล่ียนเป็น บริษัท ดีไอเอ ซึ่งมีขนาดธุรกิจเล็กกว่า ให้เป็นผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาต่อเนื่ องมา 4 ปี 
เมื่อขึ้นปีที่ 5 บริษัท ดีไอเอ ได้ขอยกเลิกการให้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความซับซ้อนและเพิ่มปริมาณมากขึ้น ซึ่งบุคลากรของ บริษัท ดีไอเอ มี
ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงได้ให้ บริษัท อีวาย กลับมาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง  

 
ค าถาม  ผู้ถือหุ้น นางสาวสุนิตย์ จุลกะรัตน์ เห็นว่าสถานการณ์ในปี 2558 ไม่แตกต่างจากปี 2557 มากนัก ดังนั้น

จึงขอเสนอให้บริษทัฯ ท างานโดยค านึงถึงความเส่ียงให้มาก และขอให้เจรจาเพื่อขอลดราคากับบริษัท อี
วาย เน่ืองจากระยะเวลา 2 ปีที่ผา่นมา บริษทั อีวายมีความช านาญในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 
มากขึ้น 

ค าตอบ นายสุรศักด์ิ ชี้แจงวา่ก่อนที่จะมกีารเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชแีละค่าตอบแทน บริษัทฯ 
ได้ผ่านกระบวนการต่อรองมาแลว้อย่างสมเหตแุละผล ค่าสอบบัญชีที่เพิม่ขึ้นเป็นส่วนของบรษิัทฯ ซึ่งในปี
นี้มีการเพิ่มมาตรฐานการบัญชีใหม่ ท าให้ต้องมีการตรวจสอบงบการเงินเพิ่มขึ้น อย่างไรกต็าม ค่าสอบ
บัญชใีนส่วนของบริษัทลูกนั้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา และการเสนอเพื่อการอนุมัติครั้งนี้เป็น
การเสนอค่าสอบบัญชีของบริษทัฯ เพียงอย่างเดียว  

 
ค าถาม ผูถ้ือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน 
 ที่ผ่านมาบริษัทผู้สอบบัญชีส่วนมากเน้นการตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด ปัจจุบันมีการตรวจสอบเพื่อหา

ข้อถูกต้องอะไรบ้าง และเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ หรือไม่ 
ค าคอบ นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห ์
 ปีนี้เป็นปีที่ 2 หลังจากที่บริษัท อีวาย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง บริษัทฯ 

เน้นให้ บริษัทอีวาย ตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด และให้เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ
ระบบต่างๆ  

 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายฤทธชิัย หยบิเจริญพร 
 บริษัท อีวาย นับเป็นบริษัทสอบบัญชี 1 ใน 4 ของบริษัทผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่ ในงบก าไรขาดทุน บริษัท 

อีวาย มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า ต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนจริง 
ไม่ใช่ต้นทุนที่สร้างขึ้นเอง 

ค าตอบ นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห ์
 บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท อีวาย และจากการท างานร่วมกัน 

บริษัทฯ เห็นว่าในการตรวจสอบของบริษัท อีวาย ทั้งที่ส านักงานใหญ่และที่หน่วยงานก่อสร้าง บริษัท อี
วาย มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาก  

 นายสุรศักด์ิ ได้ขอให้ตัวแทนจากบริษัท อีวาย ได้ตอบค าถามท่านผู้ถือหุ้นเป็นการส่วนตัว หลังการประชุม 
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น  
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ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2558 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น 
 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 794,919,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 7,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9        
พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ 
(Private Placement) 
ประธานฯ  ขอให้นายคูชรู  วาเดียเป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ นายคูชรู  วาเดียชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ไดพ้ิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน  676,452,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 501,452,102 หุ้นและเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่
ได้ทราบแล้วนั้น  
 
ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯยังไม่ได้ด าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด และ/หรือ 
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้นตามที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว และบริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องด าเนินการระดมทุนในอนาคต 
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนซ่ึงมีรายละเอียดตามแบบ F53-4 ตามเอกสารแนบ 4 โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นหลายคราว ซึ่งจ านวนหุ้นที่จัดสรร
จะต้องไม่มากกว่าจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนไว้ของบริษัท ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่า
หุ้น รวมถึงเงือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความ 
ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการ
ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
โดยราคาเสนอขายซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการจะไม่ต่ ากว่า (1) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และ (2) ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งค านวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (มูลค่าซื้อ
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ขายหารปริมาณการซื้อขาย) ของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 
วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย ซึ่งวันก าหนดราคาเสนอขายคือวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากัดดังกล่าว 
 
นายคูชรู วาเดีย ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า นับจากการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมา 
สถานการณ์ของตลาดหุ้นในประเทศอยู่ในภาวะตกต่ าและมีความผันผวนทางด้านราคาหุ้นสูงมาก โดยเฉพาะจาก
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ในราคาที่เหมาะสม ประกอบกับมีนักลงทุนจ านวนไม่มากที่มีความต้องการและมีสภาพคล่อง
เพียงพอที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่บริษัทฯ เสนอขาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจใช้
เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อมาเสริมสภาพคล่องแทนการเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ ากว่าราคาที่บริษั ทฯ ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความต้องการเงินทุนระยะยาวเป็นอย่างมากจากการเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อสนับสนุนการ
ขยายกิจการและสร้างความเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น การได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวนนี้ จึงเป็นส่ิงที่ส าคัญอย่างมาก  
 
เมื่อนายคูชรู วาเดีย ได้น าเสนอรายงานความก้าวหน้ากรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา รวมถึงความจ าเป็นใน
การต้องได้รับการอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ 
ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีค าถามเพิ่มเติมหรือไม่   
 
นายคูชรู วาเดีย ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าการขออนุมัติการขยายเวลานี้เป็นเรื่องเดิมที่ผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วในปีที่ 
ผ่านมา และบริษัทฯ ยังคงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ทั้งในระยะกลางและ
ระยะยาว เช่น การลงทุนในเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้าง โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่
มีความประสงค์ที่จะเพิ่มภาระหนี้ แต่ต้องการเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้กับ
บุคคลในวงจ ากัด หรือ Private Placement จึงเป็นส่ิงที่ยังมีความต้องการเพื่อการเพิ่มทุนในระยะยาว 
 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นางสาวสุนิตย์ จุลกะรัตน์ 
 ในการเพิ่มทุนลักษณะน้ี ใครจะเป็นผู้ไปติดต่อเชิญนักลงทุนให้มาซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้มีการตั้งคณะกรรมการ

หรือไม่ และมีเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่จะมาลงทุนอย่างไร 
ค าตอบ นายคูชรู วาเดีย 
 วิธีการเพิ่มทุนในลักษณะนี้ เป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนประเภทสถาบันที่มีความสนใจในการลงทุนใน

การเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทต่างๆ แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้นด้วย บริษัทฯ ต้องการ
เสนอขายหุ้นให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยมีผลกระทบต่อจ านวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้น้อยที่สุด  

 ตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติและมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ผู้ด าเนินการในเรื่องนี้ โดยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายขั้นต่ าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายสมเกยีรติ สาลีพัฒนา 
 ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนน้ี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเจรจา

กับนักลงทุนรายใดบ้างหรือไม่  
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ค าตอบ นายคูชรู วาเดีย  
 นับแต่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์อยู่ในภาวะที่ไม่ดี

นัก ความสนใจจากนักลงทุนมีไม่มาก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอขยายเวลาต่อไปอีก การเพิ่มทุน
ในลักษณะนี้ จะท าได้ส าเร็จต่อเมื่อตลาดหุ้นอยู่ในภาวะเฟื่องฟู ความสนใจของนักลงทุนในภาวะที่ตลาด
ผันผวนมีน้อย การระดมทุนจึงท าได้ยาก อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะให้ความ
สนใจมากขึ้น ตลาดมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เวลานั้น การเพิ่มทุนเพื่อการขยายธุรกิจในระยะยาวจะสามารถ
ท าได้โดยเกิด dilution กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันน้อยที่สุด  

 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา เสนอให้มีการคิดราคาถวัเฉลีย่จ าหน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมอาจท าได้ง่าย

กว่า เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้ก าหนดให้การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนเปน็การ
เฉพาะ ต้องมี Silent Period เชน่เดียวกันกับการเสนอขายให้บคุคลทั่วไป 

ค าตอบ นายคูชรู วาเดีย กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอ และสรุปว่ากลางปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นอยูใ่นภาวะที่ไม่ดมีาก
นัก ความสนใจจากนักลงทุนสถาบันมีน้อย ดังนั้นจึงขอใหผู้้ถือหุน้ได้พิจาณาอนุมัติการขยายเวลาออกไป
อีก 1 ปี จากปีที่แลว้ที่ไดม้ีการขอขยายเวลาไปแล้วอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นในลักษณะนี้จะ
ประสบผลส าเร็จในภาวะที่เศรษฐกิจ และตลาดหลักทรัพย์เฟื่องฟู แตห่ากราคาหุ้นผันผวน การเพิ่มทุนจะ
ท าได้ยาก ดังนั้น หากตลาดกลับมาเฟื่องฟู ราคาหุ้นปรับตัวเพิม่ขึ้น การเพิม่ทุนจะมโีอกาสประสบ
ความส าเร็จ 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด 
และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ไปอีก 1 ปี 
 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 794,907,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9976 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 7,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 
งดออกเสียง จ านวน 11,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10  เร่ืองอื่นๆ  
ประธานฯ ได้สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  
 
ผู้ถือหุ้น - นางสาวสุนิตย์ จุลกะรตัน์ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัทฯ ที่ด าเนินการผ่านมา เน่ืองจากเห็น
ว่าเป็นผลงานที่ดี มชีื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทัว่ไป และในการก้าวไปข้างหน้าขอให้บริษัทฯ ค านึงถึงชื่อเสียง
ที่ผ่านมา และหาโอกาสท าโฆษณาผลงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีกับโครงการที่ก าลังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง 
 
นายคูชรู วาเดีย กล่าวขอบคุณและเสริมว่า บริษัทฯ มีความยินดีในชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่ิงที่ผู้บริหาร  
ทุกคนค านึงถึงตลอดเวลาและมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงที่ดีนี้ไว้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของงานใน
ธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ 2-3 โครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้
ด าเนินการก่อสร้าง Makro ในเกือบทุกสาขาที่เปิดกิจการในประเทศไทย และคาดว่าปีนี้จะได้รับงานอีก 10-12 แห่ง  



 

     บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน)               รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82 
               หน้า 21 ของ 21 

 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์เป็นส่ิงที่บริษัทฯ ต้องท า บริษัทฯ เชื่อว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่ สุดคือ การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
 
ค าถาม ผู้ถือหุ้น นางสาวสุนิตย์ จุลกะรัตน์ 
 ปัจจุบันเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ มีอยู่สามารถรับงานได้เท่าไหร่ และการที่ได้เงินเพิ่มทุนมา  

จะน าไปซ้ือเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือไม่ 
ค าตอบ นายคูชรู วาเดีย 
 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เพียงพอส าหรับการให้บริการภายในแก่

หน่วยงานก่อสร้างต่างๆ โดยมีสัดส่วนการเช่าเคร่ืองจักรภายในและภายนอกที่ 70:30 ซึ่งบริษัทฯ จะยังคง
รักษาสัดส่วนนี้ต่อไป ดังนั้น ในการที่บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น 

 
เน่ืองจากไม่ได้มีหัวข้อในการหารือในวาระอื่นๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม  
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี 
รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น.  
 

                                                                                                         
นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห ์        นายสานต ิกระจ่างเนตร ์
กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ            ประธานที่ประชมุ 




