
 

 

 

ท่ี  CK-15-0000-PO-L-0019                    

               9 เมษายน 2558  

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ช. การช่าง จาํกดั  (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.   สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
   2.   รายงานประจาํปี และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประจาํปี 2557 
   3.   รายละเอียดการจดัสรรเงินกาํไร 

4.   ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
5.   รายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
6.   รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
7.   รายละเอียดของกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ 
8.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  
9.   รายการเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 
10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 
11. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
12. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558    
ในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร
วนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 โดยบริษทั
ได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่
บนัทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเปิดชมไดผ้่านเวบ็ไซต์
ของบริษทั ซ่ึงไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น      
ประจาํปี 2557 มีความถูกตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจน จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 
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ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจาํปี และ
รายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืนประจาํปี 2557   ซ่ึงไดจ้ัดส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุม และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2557 
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบโดยไม่ตอ้งมีการลงมติ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.) 

การลงมติ     วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่ 3     พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด  
 วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2557 ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีจากบริษัท 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึง
ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 4     พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิกาํไร  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2557 จาํนวน 2,098,424,389 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม 
บริษทัจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. 
ซ่ึงห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร และหา้มมิให้จ่ายเงิน
ปันผลกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตาม
จาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

นอกจากน้ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน  
 

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัจะคาํนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู ้
ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีเห็นว่า
เหมาะสมโดยบริษทัจะยงัคงมีเงินสดสํารองเพ่ือรองรับการขยายตวัและลงทุนใน
โครงการทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยในระหวา่งปี 2557 บริษทัไดมี้การ
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จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2557 ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้เห็นวา่  ในปี 2557 บริษทัมีกาํไร     
เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย จาํนวน 4,131,153.60 บาท และจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 
2557 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เป็นเงิน 592,863,905.20 บาท   ดงันั้นรวมการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาทแลว้ 
เงินปันผลสาํหรับปี 2557 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.55 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกวา่ 
931,643,279.60 บาท (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท  ข้อ  19. กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน  3            
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 น้ี กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ  
นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ  มริตตนะพร นายสมบัติ  กิจจาลักษณ์  และ           
นายอนุกลู ตนัติมาสน์ 

 และจากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้านั้ น  ไม่ มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่ อพิจารณา  และ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้มติเห็นควรเสนอใหก้รรมการท่ีออก
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้     เห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการทั้ ง 4 ท่านคือ นายณรงค์ แสงสุริยะ นาย
ประเสริฐ มริตตนะพร นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ และ นายอนุกูล ตนัติมาสน์ กรรมการท่ี
พน้ตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง    ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 6     พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสําหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท    

สาํหรับปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2558 
เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 เห็นควรกาํหนดโบนสักรรมการสาํหรับปี 2557 ในวงเงิน
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ไม่เกิน 10,010,000 บาท และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ใน
อตัราเดิมเท่ากบัปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสําหรับปี 
2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ใน
วงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวน 
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่ 7     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2558  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. และ ขอ้ 48. กาํหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง   

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้
พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบ
การเงินไดท้นัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีราย
เดิม คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด (เดิมช่ือบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จาํกดั) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2558  

โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ    หรือ     นายณรงค ์พนัตาวงษ ์     หรือ   นางสาวสุพรรณี 
ตริยานันทกุล  แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชี
ประจาํปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,210,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล 
หรือ นายณรงค ์พนัตาวงษ ์หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ แห่งบริษทั สาํนกังาน อี
วาย จาํกัด คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 
3,210,000 บาท (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 8        พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั     
และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายวิฑูร                
เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายถวลัยศ์กัด์ิ  สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียดประวติั
กรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. หรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  

  อน่ึง   บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกนัน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.) โปรด
กรอกขอ้ความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะน้ีกลบัคืนมายงับริษทัฯ 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 1 วนั เพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการจดัประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะ
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ดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ  ท่ีประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ            
โปรดนาํเอกสารและหลกัฐานตามรายการท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. มาแสดงดว้ย  ทั้งน้ีบริษทัจะดาํเนินการประชุม
ตามขั้นตอนท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10. โดยจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ตามรายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11.   

 
              โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

 
 
                     (นายอศัวนิ คงสิริ) 
                                          ประธานกรรมการบริษทั 
 
หมายเหตุ    1.  ผูถื้อหุน้ทุกท่านโปรดนาํหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมีบาร์โคด้ (แบบ ข.) เพ่ือลงทะเบียนในวนัประชุม         

สาํหรับหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (สาํหรับ Custodian) สามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั   
http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html 

   2.  ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้
ท่ี   http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html  ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2558 เป็นตน้ไป   

3.  ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคาํถามหรือ  
     ขอ้คิดเห็นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมท่ี 

  นายณฐัวฒิุ ตรีวศิวเวทย ์ 
  เลขานุการบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
  E-mail address : company_secretary@ch-karnchang.co.th 
  โทรศพัท ์  : 02 2750026 ต่อ 2311 
  โทรสาร  : 02 2753659 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1  :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
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          ประจําปี 2557 
                 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
ของ 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
   ประชุมเม่ือ   วนัองัคารท่ี 29 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. 
   ท่ี    หอ้งสุพรรณิการ์ ชั้น 4  

เลขท่ี 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

  นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์ในฐานะเลขานุการบริษทั กล่าวช้ีแจงว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีและการคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอ
ช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ี www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2556 รวมทั้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงในการประชุมคราวน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 
28 มีนาคม 2557 เป็นตน้มา เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

  เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงถึงวธีิปฏิบติัสาํหรับการประชุมและวธีิการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

1.   ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง โดยการลงมติเป็นดงัน้ี 

-  วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 7 วาระท่ี 8 และวาระท่ี 10 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุม 
    ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
-  วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  
-  วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 11 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4  
    ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

        -  วาระท่ี 9  เร่ือง พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง 
       ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม           

2. สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ผูถื้อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยประธานท่ีประชุมจะถามวา่มีผู ้
ถือหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหย้กมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน โดยจะไดน้าํ
คะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ท่ีได้
จะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
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สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน เพ่ือรวบรวม
ความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือใหท้ราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเวน้
ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้  บริษทัฯ ไดท้าํการรวบรวมคะแนนไวใ้นคอมพิวเตอร์
แลว้ ดงันั้น ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก   

4. บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ 
TSD และไดแ้ต่งตั้งให้ บริษทั เดอะลีจิสท์ จาํกดั เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั และไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุ้นมา
เป็นผูส้ังเกตุการณ์การตรวจนับคะแนนเสียง 2 ท่าน ซ่ึง นายสมคิด วงศ์ภากร และนายธีระธัช  สินวฒันกุล 
ตวัแทนผูถื้อหุน้อาสาเป็นพยานตรวจนบัคะแนนร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

5. หากผูถื้อหุ้นประสงค์จะซักถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 
ขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ นามสกุล เพ่ือจะไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้นรายงานการประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
ซกัถามเม่ือจบการนาํเสนอในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้  

เลขานุการบริษทั ไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษา
กฎหมาย ดงัน้ี 

 
1)   กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม  

  1.  นายอศัวนิ คงสิริ           ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
  2.  นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์   กรรมการบริษทั  

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
         กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
         กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

3.  นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร  กรรมการบริษทั   (กรรมการอิสระ)   
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
       กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
4.     นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ  กรรมการบริษทั      (กรรมการอิสระ) 

กรรมการตรวจสอบ 
       กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง   
5. ดร.ภาวชิ ทองโรจน์   กรรมการบริษทั       (กรรมการอิสระ) 
       กรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
  6. นายณรงค ์แสงสุริยะ   กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 
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กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานปฏิบติัการ 

  7. นายกาํธร ตรีวศิวเวทย ์   กรรมการบริษทั  
กรรมการบริหาร 

  8. นายประเสริฐ มริตตนะพร  กรรมการบริษทั 
     กรรมการบริหาร 
 กรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร 
9.   นายรัตน์ สันตอรรณพ   กรรมการบริษทั 
       กรรมการบริหาร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 
10.  ดร.สมบติั กิจจาลกัษณ์   กรรมการบริษทั 
11.  ดร.อนุกลู ตนัติมาสน์   กรรมการบริษทั 
       กรรมการบริหาร 

               ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
     สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไป 

2)   กรรมการบริษัททีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  

  1. นายดอน ปรมตัถว์นิยั   กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ)    
       กรรมการตรวจสอบ 
       ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
       ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

         (ลาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ) 
3)   ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.    นายสิทธิเดช ตรีวศิวเวทย ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซ้ือ 
2.    นายวชัระ แสงหตัถวฒันา  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวศิวกรรม 
3.    นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
4.    นายพงษส์ฤษด์ิ ตนัติสุวณิชยก์ลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ 
5.    นายวบูิลย ์องัคพิพฒันชยั          ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4)   ผู้สอบบัญชี 
  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ   บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

 
5)   ทีป่รึกษาทางการเงนิ 
  นายประเสริฐ ภทัรดิลก    บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั 
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6)   ทีป่รึกษากฎหมาย 
นายนพดล อินทรลิบ    บริษทั เดอะลีจิสท ์จาํกดั 

  นางสาวสาวติรี ตรีนวรัตน์   บริษทั เดอะลีจิสท ์จาํกดั     
ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน  

7)  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศสกลุ 

นายอศัวิน คงสิริ  ประธานกรรมการบริษทั  ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีได้
เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 และไดแ้ถลงต่อผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมก่อนเร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระ
การประชุมวา่ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้นั้น ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 
26,111 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้ งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้ งส้ิน 1,652,585,336 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557 ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 1,192 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 888,408,423 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 53.7587 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด แยกเป็นผูถื้อหุน้ 
  มาประชุมดว้ยตนเอง  452 ราย จาํนวนหุน้       65,392,702  หุน้ 
  รับมอบฉนัทะ   740 ราย จาํนวนหุน้     823,015,721  หุน้ 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงกาํหนดให้มีผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 187 ราย เป็นจาํนวน 28,833,754 หุ้น และมอบฉันทะให้ นาย
ถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 126 ราย เป็นจาํนวน 54,319,200 หุน้ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระท่ี 1 นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ  ผูถื้อหุ้น ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่อท่ีประชุมเพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในประเดน็ดงัน้ี 

- กรรมการอิสระท่ีหมดวาระแลว้ไม่ควรเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้เพ่ือใหด้าํเนินการใดๆ แทนผูถื้อหุน้
อีก ควรจะใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนทาํหนา้ท่ีดงักล่าวแทน 

- เม่ือเป็นกรรมการตรวจสอบแลว้ ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดใดอีกเพราะผลประโยชน์ขดักนั 
- ขอ้จาํกดัของการเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ควรจะกาํหนดให้น้อยกว่าน้ี เพ่ือจะไดมี้ผูเ้สนอให้ความคิดมาจาํนวนมาก  ถา้ตั้ งขอ้กาํหนดสูงเกินไปก็ไม่มีใครให้
ขอ้เสนอในประเดน็หลกั 

- บริษัทฯ ควรจัดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นให้เร็วข้ึน  ผูส้อบบัญชีรายงานวนัท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบรายงานของผูส้อบบญัชี 26 กุมภาพนัธ์ แต่คณะกรรมการประชุมวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 
หลงัจากนั้นกาํหนด XM-AGM เกิน 21 วนั เพราะฉะนั้นสามารถประชุมตน้เดือนเมษายนไดซ่ึ้งเป็นขอ้เสนอ 

             มาตรา 60 กาํหนดวา่ เม่ือกาํหนด XM แลว้ จาก XM ลงไปไม่เกิน 21 วนั กาํหนดเป็นการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2551 มาตรา 60 และอีกประเดน็หน่ึงมาตรา 82 
กป็ระชุมวนัเดียวกนัหมดเลยนัน่ก็ไม่ถูกตอ้งตามมาตรา 82 เอกสารจะตอ้งส่งถึงกรรมการอยา่งนอ้ย 7 วนัล่วงหนา้ถึงจะ
ประชุมได ้กข็อฝากส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหค้ะแนน CG ไดเ้พ่ิมมากข้ึน   

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและจะนาํขอ้เสนอแนะดงักล่าวเพื่อพิจารณาดาํเนินการแกไ้ขต่อไป ต่อจากนั้น 
ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 



 10

 
วาระที ่1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 

      ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ท่ีจะรับรองในวาระน้ี เป็น
รายงานจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 โดยท่ีประชุมไดพิ้จารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และ
ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัไดน้าํส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอแกไ้ข 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2556 ซ่ึงไดน้าํส่งให้ผูถื้อ
หุ้นทุกท่านแลว้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ทั้ งน้ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความ
ถูกตอ้งครบถว้น เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ดงักล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น   

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 927,966,139 เสียง 
เห็นดว้ย           927,966,139   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
งดออกเสียง             0   เสียง   

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ตามทีเ่สนอ 

วาระที ่2     พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

   ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 45. กาํหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงาน
ประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี  พร้อมขอใหท่ี้ประชุมรับทราบ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 ซ่ึงปรากฏตามรายงานประจาํปี 2556 ในหัวขอ้ฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานตามท่ีไดน้าํส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2557 
และขอให ้นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อ
ท่ีประชุม 

  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร กล่าวช้ีแจงสรุปผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2556 ท่ีผา่นมา โดยไดด้าํเนินการต่างๆ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

สรุปประเดน็สําคญัในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
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5 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

ขายหุน้บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 11.00% ใหก้บับริษทั  
ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ส่งผลให ้
- ไดก้าํไรเป็นเงินสดจาํนวน 2,203 ลา้นบาท  
- ไดก้าํไรจากการวดัมูลค่าเงินยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,822 ลา้นบาท 
- ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 8,860 ลา้นบาทเป็น 16,370 ลา้นบาท 
- อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิจากเงินสดต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 2.64 เท่า เป็น 1.33 เท่า 

6 กมุภาพนัธ์ 2556  บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน 
26 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษทั ทริสเรตต้ิง จาํกดั ปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตองคก์รจาก "BBB" เป็น "BBB+"  
11 เมษายน 2556 
 

- ขายหุน้บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 7.97% ไดก้าํไรเป็นเงินสดจาํนวน 1,090   
   ลา้นบาท 
- ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สัญญาท่ี 2 งานระบบราง กบัการรถไฟฟ้าขนส่ง 
   มวลชนแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 2,243 ลา้นบาท 

2 สิงหาคม 2556 
 

ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการปรับปรุงการขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลาํปาง  
กบัการประปาส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการ 658 ลา้นบาท 

4 กนัยายน 2556 
 

ลงนามสัญญาวา่จา้งผูบ้ริหารโครงการ ผูจ้ดัหา และติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ สัญญาท่ี 4 กบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุเทพ จาํกดั 
(มหาชน) มูลค่าโครงการ  20,011 ลา้นบาท 

3 ตุลาคม 2556 จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.20 บาท/หุน้ 
16 ธันวาคม 2556 
 

ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 4,200 ลา้นหุน้ หุน้ละ 1 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 4,200 ลา้นบาท ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 16.64%  เป็น 30.19% 

24 มกราคม 2557 บริษทั ทริสเรตต้ิง จาํกดั เปล่ียนแนวโนม้อนัดบัเครดิตองคก์รจาก “Stable" เป็น “Positive"  
 

โครงการปัจจุบัน (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556) ระยะเวลา มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
     - สัญญาท่ี 1 : งานโครงสร้างยกระดบั  
                            (ส่วนตะวนัออก)  
     - สัญญาท่ี 4 : ออกแบบ จดัหา และติดตั้งระบบ      
                           รถไฟฟ้า บริหารโครงการ 

 
2552-2557 

 
2556-2559 

 
14,687 

 
20,011 

 
627 

 
19,951 

 
93.9% 

 
0.3% 

2. โครงการก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น  
     รถไฟฟ้าสายสีม่วง 

 
2553-2557 

 
351 

 
2 

 
99.0% 

3. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าคลองพระองค ์    
    ไชยานุชิต-อ่างเกบ็นํ้าบางพระ และอาคารประกอบ  

 
2553-2557 

 
2,169 

 
143 

 
89.0% 

โครงการปัจจุบัน (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556) ระยะเวลา มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 
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4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย 
     - สัญญาท่ี 2 :  ก่อสร้างเส้นทางใตดิ้น  
                            ช่วงสนามไชย-ท่าพระ 
     - สัญญาท่ี 5 :  งานวางราง 

 
2554-2559 

 
2554-2559 

 
9,988 

 
4,672 

 
4,874 

 
2,336 

 
51.2% 

 
50.0% 

5. โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  
    ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

 
2554-2557 

 
4,619 

 
2,217 

 
52.0% 

6. โครงการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แขวงสะหวนันะ   
     เขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 
2555-2557 

   
98 

 
3 

 
95.0% 

7. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
  - สัญญาท่ี 1 : งานโยธา 
  - สัญญาท่ี 2 : งานวางราง 

 
2555-2558 
2556-2560 

 
13,167 

2,243 

 
8,756 
1,907 

 
33.5% 
15.0% 

8. โครงการออกแบบ และก่อสร้างงานคนัดิน และ 
     ระบบระบายนํ้า นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2555-2556 

 
671 

 
74 

 
89.0% 

9. โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี 2554-2562 76,000 48,949 34.4% 
10. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 2555-2559 22,500 20,183 10.3% 
11. โครงการก่อสร้างถนนเส้นภูดู่-ปากลาย สาธารณรัฐ 
       ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2555-2557 

 
660 

 
152 

 

 
77.0% 

12. โครงการซ่อมบาํรุงทางพิเศษสายศรีรัช -  
       วงแหวนรอบนอกตะวนัตก  
       (ส่วน C, และบางส่วนของ B & A) 

2556-2557 
 

 
67 

 

 
38 

 

 
 44.0% 

 
13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน 
       ภูมิภาคสาขาลาํปาง 

2556-2558 
 

615 
 

584 
 

5.0% 
 

14. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ 
       มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์

2556-2557 
 

31 
 

24 
 

24.0% 
 

15 . โครงการอ่ืน ๆ 2555-2557 
 

7,687 
 

1,653 78.5% 

รวม 185,719 
 

112,473  

โครงการทีก่าํลงัดาํเนินการลงนามสัญญา มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (เฟส 2) 4,750 
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้าบาก 17,000 

รวม 21,750 
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โครงการทีก่าํลงัเข้าประมูลในปี 2557 

โครงการ รายละเอยีด มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 
(หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต)  

 

สัญญาท่ี 1 : งานโยธา หมอชิต - สะพานใหม่ 14,021 
สัญญาท่ี 2 : งานโยธา สะพานใหม่ - คูคต 6,126 
สัญญาท่ี 3 : ศูนยซ่์อมบาํรุง พ้ืนท่ีและอาคารจอดรถ 3,709 
สัญญาท่ี 4 : งานระบบราง 2,609 

โครงการรถไฟทางคู่ 
(คลอง 19 - แก่งคอย) 

 

สัญญาท่ี 1 : รถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา - วหิารแดง ทางเล่ียงเมือง 10,184 

สัญญาท่ี 2 : รถไฟทางคู่ วหิารแดง - บุใหญ่  อุโมงคพ์ระพทุธฉาย 621 

โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
 (เฟส 2) 

 
 

สัญญาท่ี 1 : งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารดา้น  
                    ทิศตะวนัตก 

39,046 
 

สัญญาท่ี 2 : งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง   
                    หลงัท่ี 1 

7,087 
 

สัญญาท่ี 3 : งานออกแบบระบบสาธารณูปโภค 2,565 
มูลค่าโครงการรวม 85,968 

 

โครงการในอนาคต 

โครงการ รายละเอยีด มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

 
งานเพิม่เตมิจาก โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เข้ม (หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) 

 

งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟใตดิ้น  ช่วงหมอชิต - 
สะพานใหม่ 

534 
 

งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟใตดิ้น  ช่วงสะพาน
ใหม่ - คูคต 

176 
 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 26,731 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสมุทรปราการ - บางปู 8,697 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนยว์ฒันธรรม - บางกะปิ - มีนบุรี 90,695 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สาํโรง 31,728 
โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง 
(มอเตอร์เวย์)  

ช่วงบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา 
 

77,970 
 

โครงการก่อสร้างอาคารการไฟฟ้านครหลวง สาํนกังานคลองเตย 3,300 
มูลค่าโครงการรวม 239,831 

 

ธุรกจิการลงทุนในสัมปทานของบริษัท 
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ข้อมูล ณ  
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

บมจ.ทางด่วน
กรุงเทพ 

บมจ.รถไฟฟ้า
กรุงเทพ 

บมจ.ททีดีบับลวิ บมจ.ซีเค  
พาวเวอร์ 

บจ.ไซยะบุรี
พาวเวอร์ 

ช่ือย่อหุ้น BECL BMCL TTW CKP - 

สัดส่วนการถือหุ้น 15.15% 30.19% 19.04% 31.78% 30.00% 
ปีทีก่่อตั้ง 2530 2541 2543 2554 2553 
ระยะเวลาทีไ่ด้รับ
สัมปทาน 

30 ปี 25 ปี 30 ปี - 29 ปี 

ผู้ให้สัมปทาน การทางพิเศษฯ การรถไฟฟ้าฯ กระทรวง
ทรัพยากร 

การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

สปป.ลาว 

ทุนจดทะเบียน  
(ล้านบาท) 

8,000 20,500 3,990 5,500 26,861 

ราคาพาร์ 
 (บาท/หุ้น) 

10.00 1.00 1.00 5.00 10.00 

 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความสําคญัและดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น 
- กิจกรรม “หน่ึงหยด คือ ชีวติ ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวติใหม่” 
- กิจกรรม “ฟังธรรม กบั พระอาจารยฉ์ตัรเวช ภูริปัญโญ” 
- กิจกรรม “การแข่งขนัฟุตบอล CK Cup 2013”  
- กิจกรรม “Shred2Share” 
- กิจกรรม “ช.การช่าง ช.ชวนเยีย่มชมโครงการ” 
- การสนบัสนุนงบประมาณดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายไชย  ตนัติกุลานนัท ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ การชะลอตวัทางเศรษฐกิจและการลงทุน ส่งผลกระทบต่อ
บริษทัฯ อยา่งไรบา้ง 

  ประธานฯ ขอให ้นายปลิว  ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

           กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ช้ีแจงวา่  ในปัจจุบนัการลงทุนและสภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตวัสืบเน่ืองจาก
ปัญหาทางด้านการเมืองทาํให้โครงการต่างๆ มีความล่าช้า แต่ในช่วงท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การรับงานก่อสร้างใน
โครงการท่ีดี รวมกบัโครงการท่ีบริษทัลงทุนเอง มีหนา้ท่ีตอ้งทาํงานก่อสร้าง โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีงานในมือประมาณ 
110,000 ลา้นบาท เพียงพอท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ทาํงานต่อไปได ้3-4 ปี ถา้ไม่มีงานเขา้มา เฉล่ียรายไดป้ระมาณปีละ 30,000 
ลา้นบาท ซ่ึงกรณีท่ีเกิดข้ึนน้ีกลบัเป็นเร่ืองผลกระทบในดา้นบวกใหก้บับริษทัฯ เพราะวา่เม่ือโครงการต่างๆ ล่าชา้ออกไป 
ปัญหาการแยง่วสัดุก่อสร้างไม่เกิดข้ึน รวมทั้งราคาวสัดุก่อสร้างไม่มีการปรับข้ึน และมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะใหใ้ชง้าน ไม่
มีปัญหาดา้นบุคลากรต่างๆ ท่ีจะโดนแย่งหรือมีการประมูลซ้ือตวั ทาํให้บริษทัฯ สามารถดูแลและรักษาบุคลากรให้
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เพียงพอต่อการปฏิบติังาน โดยสรุปแลว้บริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ไม่ไดรั้บผลกระทบทางดา้นลบ แต่กลบัเป็นผลกระทบ
ทางดา้นบวกมากกวา่ 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ  ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่  ปัจจุบนัมูลค่าของบริษทัฯ ตํ่าลงไปหลายสิบเปอร์เซนต ์
คณะกรรมการในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รับอาสาไปดาํเนินการบริหารงาน จะทาํอยา่งไรใหมู้ลค่าของบริษทัฯ ดี
ข้ึนกว่าน้ี ซ่ึงเป็นคาํถามท่ีผูถื้อหุ้นทุกคนอยากรู้ ตอนน้ีก็ต ํ่ากวา่ท่ีแลว้มาเยอะพอสมควร และบริษทัฯ มีแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งไรกบัหุน้ของบริษทัฯ  

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ช้ีแจงวา่  ในอดีตราคาหุน้ของ ช.การช่าง เคยข้ึนไปถึง 30 บาท เม่ือคูณกบัจาํนวน
หลกัทรัพยมู์ลค่าตลาดจึงออกมาค่อนขา้งสูง แต่อยา่งไรก็ตามท่ีกล่าวมานั้นเป็นตวัเลขท่ีเป็นไปตามภาวะการเมือง แต่
ประสงคใ์หผู้ถื้อหุน้สนใจพ้ืนฐานของบริษทัฯ รวมทั้งมูลค่างานในมือ รายได ้กาํไรสุทธิตั้งแต่ปีท่ีผา่นๆ มาซ่ึงจะนาํเสนอ
ในวาระท่ี 3 โดยขอ้มูลนั้นจะช้ีให้เห็นวา่ บริษทัฯ มีกาํไรเพ่ิมข้ึน มูลค่าของผูถื้อหุ้นก็เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงหากภาวะเศรษฐกิจ
และการเมืองกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ ทางผูบ้ริหารมัน่ใจว่า Market Cap ของบริษทัฯ คงจะกลบัไปในแนวท่ีผูถื้อหุ้นอยาก
เห็นอยา่งแน่นอน 

นางสาวเจนจิรา  สมบัติเจริญวงศ์  ผูถื้อหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผูบ้ริหาร และ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีร่วมกนัขบัเคล่ือนผลกัดนัองคก์รใหเ้จริญเติบโต และไดพ้ยายามทาํใหผ้ลประกอบการของ
บริษทัฯ ออกมาเป็นท่ีน่าพอใจโดยการขายทรัพยสิ์นบางส่วนออกไปก่อให้เกิดกาํไรพิเศษหักลา้ง P/E ของบริษทัฯ ท่ีเคย
พุ่งสูงมากในกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2556 ท่ีระดบั 1,582.43 เท่า ให้สามารถลดลงอยา่งรวดเร็วภายในตน้เดือนมีนาคม 
เหลือระดบั 78.5 เท่า จนกระทัง่ปัจจุบนัอยูท่ี่ 3.88 เท่า ซ่ึงทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นปรากฏการณ์ P/E มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
มาก และส่งผลดีให้บริษทัฯ สามารถจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดใ้นอตัราหุ้นละ 0.20 บาท และสามารถจ่ายเงินปันผล
ปลายปีไดอี้กในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ และขอขอบคุณเป็นอย่างมากหากผลประกอบการในปีน้ีจะเป็นไปในทิศทางท่ี
คณะกรรมการบริษทัเคยแถลงไวใ้นการประชุมเม่ือปีท่ีแลว้วา่บริษทัฯ จะมีความมัน่คงทางรายไดอ้ยา่งนอ้ย 5-6 ปีข้ึนไป  
ซ่ึงคาดการณ์ไวว้่าจะโตปีละประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นปรารถนาท่ีจะไดเ้ห็นกาํไรสุทธิของ
บริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนมาจากการดาํเนินธุรกิจอยา่งแทจ้ริง เพราะนัน่หมายถึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ   จึงสามารถ
ก่อให้เกิดความมัน่คงย ัง่ยืนทางรายไดแ้ละผลกาํไรแก่บริษทัฯ  เม่ือไดส้ังเกตจงัหวะย่างกา้วของ ช.การช่าง ท่ีปรากฏ
นบัตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่  ช.การช่าง ออกเดินไปขา้งหนา้ตามปกติ แต่พอมีปัจจยัภายนอกมากระทบ 
ไม่วา่จะเป็นสภาวะเศรษฐกิจโลก หรือสภาพการณ์ทางการเมืองในประเทศ ราคาหุ้นของ ช.การช่าง จะตอ้งซวนเซ และ
ใชเ้วลาในการตั้งหลกันานมาก แต่บริษทัฯ กย็งัมีขอ้ดีท่ีวา่ ท่านผูบ้ริหารไดทุ่้มเทความสามารถในการท่ีจะกระตุน้องคก์ร
ใหก้า้วเดินไดอี้กคร้ัง หากผูถื้อหุน้จาํไดว้า่เม่ือปลายเดือนพฤษภาคมปีท่ีแลว้ ผูถื้อหุน้ต่างช่ืนม่ืนกบัราคาหุน้ของ CK ท่ีเคย
ข้ึนสูงสุดในระดบัราคา 29 บาท และผูถื้อหุ้นบางท่านก็ซ้ือกนัตั้งแต่ราคา 24 บาท จนถึง 29 บาท แต่ปัจจุบนัราคาหุ้นได้
ตกลงมาอยูท่ี่ระดบั 18 บาท ลดลงมา 37.93% การท่ีผูถื้อหุน้เหล่านั้นจะกลบัมามีกาํไรไดก้ค็งตอ้งอาศยัความสามารถของ
ท่านผูบ้ริหารท่ีจะบริหารองคก์รให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน จนสะทอ้นไปท่ีระดบัราคาหุ้นท่ีแทจ้ริงได ้และมีความเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพของผูบ้ริหารและองคก์รวา่จะบริหารองคก์รใหส้ามารถคงระดบัราคาหุ้นท่ีทรงตวัมัน่คงอยูไ่ด ้ไม่ซวนเซดงัเช่น
ความเป็นจริงในอดีตท่ีผา่นมา และสุดทา้ยมีขอ้สงสัยเรียนถามวา่ ในปี 2557 น้ี บริษทัฯ คาดการณ์กาํไรสุทธิในระดบัก่ี
เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากปีท่ีแลว้กาํไรของบริษทัฯ กา้วกระโดดเป็นอยา่งมาก 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า สําหรับกาํไรของปีน้ีนั้นไม่สามารถท่ีจะเปิดเผยได  ้เพราะติดกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงจะเป็นการช้ีนาํผูถื้อหุน้ในการลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ 
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นายฤทธิชยั  หยิบเจริญพร  ผูถื้อหุ้น  สอบถามวา่  ในปัจจุบนับริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit 
Margin) อยูท่ี่ประมาณ 10% และทางบริษทัฯ มีแนวทางท่ีจะทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ดงักล่าวนั้นสูงข้ึนไดอ้ยา่งไร ในรอบ
ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีกาํไรพิเศษจากการขายทรัพยสิ์นในบริษทัต่างๆ นัน่เป็นอีกเป้าหมายของบริษทัฯ หรือไม่ และงานท่ี
บริษทัฯ รอการประมูลนั้นบริษทัฯ คาดการณ์วา่บริษทัฯ จะไดรั้บจาํนวนเท่าไรและมีศกัยภาพเพียงพอหรือไม่  

นายฤทธิชยั  หยบิเจริญพร  ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ รายรับ รายไดร้วมของบริษทัฯ 40,000 กวา่ลา้นบาทนั้น 
10,000 ลา้นบาทมาจากกาํไรพิเศษท่ีบริษทัฯ ขายเงินลงทุน ส่วนอีก 30,000 กวา่ลา้นบาท เป็นรายไดท่ี้มาจากการก่อสร้าง 
และมี Backlog อีก 110,000 ลา้นบาท ใชเ้วลารับรู้ Backlog 4 ปี ก็ประมาณ 20,000 - 30,000 ลา้นบาท กาํไรท่ีโตน้ี และ
สินทรัพยท่ี์ขายไปนั้น หากลบตวัสินทรัพยอ์อกแสดงว่ากาํไรจริงๆ จะลดลงเยอะ ประเด็นอยู่ท่ีว่าเวลาเขียน Annual 
Report จะมีอยู่ตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า gross profit margin ตวัน้ีคือพ้ืนฐานจริงของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ให้ gross profit 
margin  10% จึงมีขอ้สงสัยว่าในงานท่ียาก และใหญ่แบบน้ี gross profit margin จะเป็นเท่าไหร่ ยกตวัอยา่งบริษทัสร้าง
บา้น งานง่ายๆ gross profit margin จะสูงกว่า 10% จึงมีคาํถามว่า 1) บริษทัฯ มีวิธีการทาํให้สูงข้ึนอย่างไร อาจจะเป็น
เพราะบริษทัฯ รับงานตํ่าไป หรือเป็นเพราะบริหารตน้ทุนไม่ดีอยา่งไรหรือไม่  2) การท่ีบอกวา่บริษทัฯ จะมีงานประมูล
ใหม่อยู่ 80,000 กว่าลา้นบาท อนัน้ีคือประมูลใหม่ยงัไม่รู้ไดห้รือไม่ได ้ถา้ประมูลใหม่ไดเ้ท่าไหร่ พอจะคาดการณ์ให้
ทราบไดห้รือไม่ถึงความสามารถของบริษทัฯ และคิดวา่ถา้บริษทัฯ ไดห้มดรวมกบั Backlog รวมเป็น 200,000 กวา่ลา้น
บาท หารออกมาแลว้กาํไรในอนาคตกย็งัไม่สูงกวา่กนั 3) บริษทัฯ มีวิธีการ stabilize หรือเพ่ิมรายไดส่้วนน้ีไดอ้ยา่งไร 4) 
ขอความรู้และขอ้มูลเร่ืองระบบความปลอดภยั และระบบระบายอากาศขา้งในของรถไฟฟ้าใตดิ้น        

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่   ช้ีแจงว่า  อัตรากาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของงานก่อสร้างซ่ึงเป็น
มาตรฐานโดยทั่วไปเพราะตอ้งมีการแข่งขนักนัอยู่ท่ีประมาณ 10% ซ่ึงปริมาณดงักล่าวน้ีถา้สามารถทาํไดถื้อว่ามีขีด
ความสามารถในการบริหารท่ีค่อนขา้งดีเป็นพิเศษอยูแ่ลว้ และบริษทัฯ ก็ตั้งเป้าหมายอตัรากาํไรขั้นตน้จากงานก่อสร้าง
ประมาณ 10% และจะพยายามรักษาระดบัน้ีไวใ้ห้ใกลเ้คียงท่ีสุด สําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น การลงทุนใน
ทรัพยสิ์นต่างๆ ของบริษทัฯ นั้นก็เป็นเป้าหมายหน่ึงท่ีจะทาํให้ ช.การช่าง เป็นบริษทัท่ีมีการเติบโต มัน่คง ย ัง่ยืน จึงได้
เห็นวา่บริษทัฯ  มีศกัยภาพท่ีจะลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานโดยการเขา้ไปถือหุน้ ซ่ึงบริษทัต่างๆ ท่ีบริษทั
ฯ เขา้ไปถือหุ้นไม่วา่จะเป็น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
(BMCL) บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (TTW) บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (CKP) หรือบริษทั ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จาํกดั นั้น บริษทัฯ มีความมัน่ใจว่าเม่ือเขา้ไปลงทุนแลว้ทรัพยสิ์นท่ีไปลงทุนนั้นจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นอีก
เป้าหมายหน่ึงของบริษทั หากบริษทัฯ จะปรับการขายบา้งเพื่อจะไดเ้อามาชดเชยกบัท่ีไดล้งทุนไป ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดก้าํไร
จากการปรับทรัพยสิ์นตรงนั้น และจะทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการก่อสร้าง ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้
ประมาณ 10% ทาํใหมี้กาํไรเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นเหตุหน่ึงท่ีทาํใหห้น้ีสินลดลงไปค่อนขา้งเยอะ ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ ไปลงทุน
แลว้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ ถึงแมจ้ะมีการปรับขายไปบา้งยงัมีอีกจาํนวนมาก บริษทัฯ ยงัเป็นผูถื้อหุ้นหลกัในองค์กร
ต่างๆ ท่ีไปลงทุน เพราะฉะนั้นก็ตอบคาํถามของท่านผูถื้อหุ้นไดว้า่ เป็นวิธีการ เป็นเป้าหมายท่ีสามารถทาํให้ ช.การช่าง 
เจริญเติบโตดว้ยความมัน่คงไม่ว่าจะไปอีก 3-5 ปี ขา้งหน้า สําหรับงานท่ีจะประมูลใหม่ท่ีแจง้ไวป้ระมาณ 80,000 ลา้น
บาท หรือ 100,000 ลา้นบาท บริษทัฯ จะไดเ้ท่าไหร่นั้น โดยปกติขีดความสามารถของบริษทัฯ ท่ีประมูลงาน บริษทัฯ 
ตอ้งเลือกวา่งานไหนท่ีมัน่ใจวา่ไดม้าแลว้ในราคาท่ีพอเหมาะพอสมสามารถสร้าง gross profit ได ้โดยขีดความสามารถ
ของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณ 20% ซ่ึงก็ไม่ไดน้อ้ยไปหรือมากไป เหมาะกบัทรัพยสิ์น  รวมถึงกาํลงัคนท่ีบริษทัฯ มีอยู ่ซ่ึง
สามารถสร้างรายไดต่้อปีประมาณ 30,000 ลา้นบาทข้ึนไป  



 17

สาํหรับระบบความปลอดภยัของรถไฟฟ้าใตดิ้น มีทั้งปล่องระบายอากาศ และระบบดูแลความปลอดภยั
ต่างๆ ซ่ึงถือไดว้า่มีระบบความปลอดภยั 100%      

นายฤทธิชัย  หยิบเจริญพร ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า  บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะไปดาํเนินงานใน
ต่างประเทศ หรือมีงานใหม่ในต่างประเทศหรือไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ช้ีแจงวา่ ถา้ผูถื้อหุน้เห็นวา่ศกัยภาพของ ช.การช่าง นอกเหนือจากการท่ีบริษทัฯ มี
ขีดความสามารถในการท่ีจะก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และโครงการท่ีมีความยากแลว้นั้น บริษทัฯ ยงัมีการลงทุนใน
โครงการสาธารณูปโภคซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มท่ีเติบโตข้ึนมา ไม่ว่าจะเป็นทางด่วน รถไฟฟ้า โครงการพลงังานไฟฟ้า 
พลงังานนํ้า  บริษทัในกลุ่มพวกน้ีเติบโตแขง็แรงข้ึนมาทาํใหเ้พ่ิมขีดความสามารถของบริษทัฯ และบริษทัฯ เองกพ็ร้อมท่ี
จะขยายกาํลงัไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงเป็นโอกาสอยา่งมาก กาํลงัการผลิตของบริษทัฯ ท่ีมีอยูก่็เพ่ิมข้ึนมาก ขีด
ความสามารถท่ีมีอยู่ก็มากกว่าเม่ือ 10-15 ปีท่ีแลว้มาก   เพราะฉะนั้ นการขยายการลงทุนออกไปในต่างประเทศคือ
เป้าหมายหน่ึงของกลุ่มบริษทั   ช.การช่าง 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ีไม่ตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ 

  ทีป่ระชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556     

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 

        ประธานฯ  ขอให้  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส                 
กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

      กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
44.  กาํหนดใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั และตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 45  กาํหนดให้คณะกรรมการจดัส่งสําเนางบดุลและงบกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  และรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติเห็นควรให้นาํเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ท่ีไดน้าํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมแลว้ 

  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

                   
              หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
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สินทรัพยร์วม 60,419.50 44,488.05 35,229.35 
หน้ีสินรวม 41,897.25 33,098.91 25,972.72 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 18,522.25 11,389.14 9,256.63 
รายไดร้วม 16,907.34 13,265.90 10,772.48 
ค่าใชจ่้ายรวม 12,038.03 10,914.69 6,512.17 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,223.17 1,038.94 97.05 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,004.71 975.25 2,773.81 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.82 0.59 2.68 

  

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน)  งบการเงนิรวม 

                   
              หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
สินทรัพยร์วม 72,034.23 51,220.70 36,639.52 
หน้ีสินรวม 55,193.63 42,712.10 30,044.52 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 16,840.59 8,508.59 6,595.01 
รายไดร้วม 42,009.97 22,094.36 13,839.72 
ค่าใชจ่้ายรวม 30,738.06 20,028.09 11,829.57 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 3,444.08 2,366.88 591.56 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,673.85 583.85 927.4 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 4.64 0.35 0.56 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 941,378,333 เสียง 
เห็นดว้ย          941,365,333   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                     0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  
งดออกเสียง           13,000   เสียง             

   ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 แล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
ปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 
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วาระที ่4      พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิกาํไร   

  ประธานฯ ขอให ้นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. กาํหนดวา่ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว  เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะ
ทาํเช่นนั้นได ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52. 
กาํหนดให้บริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัหรือมากกวา่นั้น โดยใหค้ณะกรรมการจดัทาํความเห็นเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

             ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 ไดพิ้จารณาวา่บริษทัมีผลกาํไร
พอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหวา่งกาลได ้ จึงไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2556 

ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี                 
       

             (บาท) 
   กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด                 3,386,282,778.00  
   กาํไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2556                3,004,709,302.00        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้                  (39,260,720.00) 
   กาํไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร                  6,351,731,360.00   
   จดัสรรกาํไรเพ่ือเป็น   - สาํรองตามกฎหมาย 5 %                                        - 
   เงินปันผลจ่าย                                 (908,837,465.00)  

กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด            5,442,893,895.00     

          บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของแต่ละปี โดยคาํนึงถึงผล
ประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

 
 

          
 ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 3,004,709,302.00 954,434,890.53     2,773,806,244.36 
2.  จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,652,585,336 1,652,585,336 1,652,585,336 
3.  อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.427778 0.35 0.35 
4.  จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 706,939,650.47 578,404,867.60 578,404,867.60 
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5.  อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 23.52% 60.60% 20.85% 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 พิจารณางบการเงินของ
บริษทัแลว้เห็นวา่ในปี 2556 บริษทัมีกาํไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร 
โดยจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2556 เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัและจ่ายเงินปัน
ผลเป็นเงินสด ตามรายละเอียดดงัน้ี  

1.    จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั จาํนวนไม่เกิน 41,314,634 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทั ในอตัรา 40 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 41,314,634 บาท หรือคิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 0.025 บาทต่อหุน้ 

           ทั้งน้ีในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้หลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ บริษทัจะจ่ายเงินปันผล
ในส่วนของเศษหุน้น้ี เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.025 บาท 

   2.     จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.202778 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 335,107,949.27 บาท 

   รวมขอ้ 1 และ ขอ้ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.227778 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน
เท่ากบั 376,422,583.27 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฏหมายกาํหนด
ไว ้โดยจะนาํเงินปันผลส่วนท่ีเป็นเงินสดชาํระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

  โดยเม่ือรวมการจ่ายปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ ผลประกอบการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 
2556 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจาํนวน 330,517,067.20 บาทแลว้ เงินปันผลสําหรับปี 2556 
เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.427778 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกวา่ 706,939,650.47 บาท คิดเป็นสัดส่วนการ
จ่ายเงินปันผลร้อยละ 23.52 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือกนัเงินสาํรองส่วนหน่ึงไวเ้พ่ือการลงทุนในอนาคตต่อไป  

ทั้งน้ี   คณะกรรมการไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 9 พฤษภาคม 2557  เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) 
เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2556 และหากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัให้
จ่ายเงินปันผล บริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557   

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ  ผูถื้อหุน้  สอบถามและใหค้วามเห็นต่อท่ีประชุมโดยไดน้าํขอ้มูลมาแสดงดว้ย 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ตามท่ีบริษทัฯ ไดมี้การนาํเสนอผลประกอบการกาํไรต่อหุน้ 1.82 มากกวา่ปีท่ีแลว้ถึง 3 เท่า ตามความจริง
เม่ือผลประกอบการดีก็ควรจะตอ้งจ่ายเงินปันผลดี แต่ผลประกอบการดีมากกวา่ปีท่ีแลว้ 3 เท่า บริษทัฯ จ่ายมา 0.7 บาท
กวา่แค่นั้นเอง และยิ่งไปกวา่นั้นคือตํ่ากว่าร้อยละ 40 จึงขออนุญาตแสดงขอ้มูล และคิดว่าน่าจะควรมาเสนอร่วมกนัได ้
เพราะฉะนั้นการท่ีบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลตํ่ากวา่ร้อยละ 40  น้ีไม่เป็นไปตามประเดน็ท่ีไดย้ืน่ Filing ไวก้บั ก.ล.ต. ไม่ชอบ
ดว้ยมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.บริษทัมหาชน เพราะฉะนั้นคิดวา่ไม่น่าจะถูกตอ้ง เม่ือบริษทัฯ มีผลประกอบการดีกค็วรจะจ่าย
ดี เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูถื้อหุ้นหวงัอยูอ่ยา่งเดียว ผมไม่ไดถื้อหุ้นมากแต่กาํลงัรณรงคเ์ร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ทุกหน่วยงานเป็นวาระแห่งชาติ เพราะฉะนั้นตอ้งทาํตามกฎหมาย ดงันั้นเม่ือไดผ้ลประกอบการดีก็ตอ้งจ่ายดี
เป็นไปตามสัดส่วน ถา้มากกวา่ปีท่ีแลว้ 3 เท่า กค็วรจ่ายถึง 3 เท่า ปีท่ีแลว้ของ 3 เท่า 0.15 บาท คือ 1.05 บาท  แต่เม่ือบริษทั
ฯ กาํหนดวา่จะจ่าย 40% บริษทัฯ ควรจะจ่ายเท่าไหร่ ท่ีจ่าย 0.428 บาทต่อหุน้มนันอ้ยไป ถา้ 40% กค็งประมาณ 0.70 บาท 
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จากตวัเลขท่ีนาํเสนอนั้นอนัท่ีหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการเสนอมา ซ่ึงคงเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นตเ์ท่าไหร่ แต่อตัราส่วน
ระหว่างการจ่ายกบักาํไรสุทธิเป็นก่ีเปอร์เซ็นตส์ามารถพิจารณาจากตวัเลขในคอลมัน์ต่อมา เพราะฉะนั้นเพ่ือความเป็น
ธรรมและเหมาะสมตามธรรมาภิบาล ซ่ึงมาตรา 85 บอกไวว้่าบริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 
สุจริต เท่ียงธรรม มีธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้นหรือบริษทั จึงไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีบริษทัฯ นาํเสนอมา และมี
ความจาํเป็นตอ้งมาใหค้วามเห็นกบัผูถื้อหุน้วา่ท่ีถูกตอ้งท่ีกาํหนดไว ้40% อยา่งนอ้ยกต็อ้งจ่าย 40% ขอ้มูลในส่วนท่ีสองก็
คือจ่าย 50% เป็น 0.90 บาท แต่อย่างไรก็ตามถา้ 40% คือ 0.70 บาท คือเพ่ิมอีก 0.30 บาท จากท่ีเสนอน้ีเป็นส่ิงท่ีดี และ
ขณะเดียวกนับริษทัฯ ยงัมีกาํไรสะสมอยูเ่ยอะ ตอนน้ีบริษทัฯ มี Capital Gain 4,000 กว่าลา้นบาท และยงัมีกาํไรอีกมาก 
เม่ือตอ้งการใชเ้งินทุนบริษทัฯ ก็สามารถกูเ้งินได ้ตามท่ีจะไดพิ้จารณาในวาระท่ี 11 ขอเพ่ิมวงเงินหุ้นกู ้8,000 ลา้นบาท 
เพราะฉะนั้นเร่ืองของ Capital Gain หรือเร่ืองอ่ืนจึงไม่น่าจะเก่ียวขอ้ง ผลประกอบการแต่ละปีสาํหรับผูถื้อหุ้นในปีนั้นๆ 
หลายๆ คร้ังมาบริษทัฯ ก็เหลือเยอะกวา่ 50% สะสมไปเร่ือยๆ ถึงแมบ้ริษทัฯ จะจ่าย 50% หรือ 40% ก็ยงัมีเหลืออีกมากท่ี
จะสะสมกนัไปมาเป็นกาํไรสะสมในปีต่อไป เพราะฉะนั้นจึงขอฝากขอ้คิดตรงน้ีไวใ้ห้ผูถื้อหุ้นวา่ ถา้ผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย 
มาตรา 108 ของ พ.ร.บ.บริษทัมหาชน บอกวา่ ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 5 คน สามารถจะแยง้เร่ืองน้ีต่อศาลไดเ้พ่ือจะให้มติน้ี
เป็นโมฆะ แมรู้้วา่จะสู้ผูถื้อหุ้นใหญ่คงไม่ได ้แต่วา่ในความเป็นธรรมในเร่ืองคอร์รัปชัน่ควรรณรงคใ์ห้เป็นวาระแห่งชาติ 
เร่ืองคอร์รัปชัน่น้ี น่าจะทาํให้ดี เพราะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย จึงขอให้ขอ้มูลน้ีเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ เพราะวาระน้ีเป็นวาระอนุมติัของผูถื้อหุน้ เม่ือบริษทัฯ เสนอมาแลว้ผูถื้อหุน้ไม่พอใจ ก็
มีสิทธิเสนอขอ้มูลเหล่าน้ีประกอบการตดัสินใจ และถา้ใครสนใจสามารถติดต่อได้ท่ี 0863333139 แลว้จะไปดูเพ่ือ
รณรงคใ์หเ้กิดธรรมาภิบาลเพ่ือใหเ้กิดการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทยต่อไป  

  ประธานฯ  ขอให้  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส                 
กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส  กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัฯ คือ จ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 แต่มีขอ้ยกเวน้ไวว้า่บริษทัฯ อาจจะจ่ายตํ่ากวา่น้ีได ้โดยเงินส่วนท่ีตํ่า
ไปน้ีบริษทัฯ คงเตรียมการไวส้าํหรับการท่ีจะลงทุนในโครงการใหม่ๆ หรือโครงการท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้ ซ่ึง
ตอ้งเตรียมเงินเหล่าน้ีไวใ้ชใ้นการลงทุน เพราะว่าบริษทัฯ ตอ้งมองอนาคตดว้ย ในอนาคตถา้บริษทัฯ มีเงินท่ีใชใ้นการ
ลงทุน ผลตอบแทนของโครงการต่างๆ นั้นก็จะกลบัมาท่ีบริษทั ส่วนการจ่ายเงินปันผลในงวดน้ีบริษทัฯ ไดท้าํตวัเลข
ข้ึนมาซ่ึงจะช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นวา่เงินปันผลท่ีไดน้ี้ตวัเลขจริงๆ ออกมาเป็นเช่นไร โดยใหคุ้ณวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน  ช้ีแจงวา่  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
เขียนไวช้ดัเจนก็คือ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดและหากการ
จ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ อย่างมีสาระสําคญั เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีบริษทัฯ 
ปฏิบติักเ็ป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย และปฏิบติัตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ สาํหรับขอ้มูลการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นเม่ือกลางปีท่ีแลว้จ่ายไปแลว้ 0.20 บาท มูลค่าประมาณ 330 ลา้นบาท เงินปันผลส้ินปีท่ีบริษทัฯ เสนอจ่ายเป็นเงิน
สด 0.20 บาทเศษ มูลค่าประมาณ 335 ลา้นบาท และเป็นหุ้นปันผลอีกประมาณ 0.025 บาท คิดเป็นมูลค่าตามบัญชี
โดยประมาณ 41 ลา้นบาท เพราะฉะนั้นมูลค่าทั้งส้ิน 0.427778 หรือเป็นมูลค่าเงินประมาณ 706 ลา้นบาท อตัราร้อยละ
ของกาํไรสุทธิ 23.53%  และขอช้ีแจงขอ้มูลมูลค่าตลาดท่ีไดค้าํนวณออกมาก็คือ ตอนกลางปีบริษทัฯ จ่าย 0.20 บาท
เช่นเดิม เงินปันผลส้ินปีเหมือนเดิม แต่จะมีหุ้นปันผลซ่ึงหุ้นปันผลน้ีกคื็อมูลค่าท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวานน้ี 
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(28 เม.ย. 2557) หุ้นละ 18 บาท ดงันั้นถา้คิดเป็นต่อหุ้นจะไดเ้ท่ากบั 0.45 บาท เพราะฉะนั้นแลว้ผูถื้อหุ้นทุกท่านจะไดรั้บ
เงินปันผลทั้งส้ิน 0.85 บาทเศษ ซ่ึงมากกวา่ท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้รียนเสนอ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.90  

นางวิไลพร เลาหโกศล  ผูถื้อหุ้น  เสนอความคิดเห็นว่า  จากการท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้สนอก่อนหนา้นั้นก็ว่าไป
ตามกฎท่ีบอกว่า 40% เป็นอย่างน้อย แต่ว่าอย่างไรก็ตามอยู่ในการพิจารณาของบริษทัฯ ว่าจ่ายน้อยกว่านั้นก็ไดห้ากมี
เหตุผลอนัสมควรว่าบริษทัฯ จะเก็บเงินเอาไวล้งทุนต่อ แต่มีความคิดว่าการท่ีบริษทัฯ จะลงทุนต่อ ก่อนท่ีบริษทัฯ จะ
ลงทุนทาํอะไรจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้แลว้วา่จะไปทาํอะไร หรือตอ้งมีการทาํ cash flow หรือไดท้าํ source of fund 
เพ่ือท่ีจะนาํมาลงทุนตวันั้นอยูแ่ลว้ เพราะฉะนั้นจึงรับฟังไดป้ระมาณคร่ึงหน่ึงมิใช่ไดท้ั้งหมด เม่ือเห็นผลกาํไรมากแลว้จะ
มาเปล่ียนเป็นวา่จะขอกนัไวก้ค็งดูไม่เหมาะสม และถา้บริษทัฯ กนัไวเ้พ่ือเป็นหุน้ปันผลซ่ึงจะจดทะเบียนใหม่แค่ 41 ลา้น
หุน้ บริษทัฯ ประหยดัแค่ 41 ลา้นบาทกวา่ กบัการท่ีจะจ่ายออกไป 300 กวา่ลา้นบาท จึงฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลมากนกั 
แลว้ท่ีบอกว่า ราคาหุ้น ปิดเม่ือวาน (28 เม.ย.2557)  18 บาท เพราะฉะนั้นมูลค่าท่ีผูถื้อหุ้นจะไดค้วามจริงน้ีคือ 18 บาท 
แลว้ถา้สมมติว่า อนัน้ีเป็นความเส่ียงดว้ยกนัทั้งคู่ ถา้รับตรงน้ี 18 บาท แลว้หุ้นลงไปเหลือ 12 บาท ก็ไม่ไดเ้ป็นอย่างท่ี
บริษทัฯ แจง้ คือ 0.45 บาท แต่ถา้ราคาข้ึนไปกเ็ป็นความเส่ียงท่ีผูถื้อหุน้จะรับไดห้รือรับไม่ได ้ซ่ึงเป็นความเส่ียงดว้ยกนัทั้ง
คู่ จึงขอฝากไวใ้ห้พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ กรณีท่ีจะกนัไวอี้กแค่ 41 ลา้นบาท เทียบกบั 321 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเพียง
อตัราส่วนนิดเดียวเท่านั้น  

นายสุรพล อินทร์คาํ  ผูถื้อหุ้น เสนอความคิดเห็นวา่ จากการท่ีไดม้าประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุกปี และ
ถือหุ้นของบริษทัฯ มาตั้งแต่ราคาหุ้น 4-5 บาท หรือท่ีผา่นมาราคาหุ้นอยูท่ี่ 7 บาท แลว้มีปันผล 0.35 บาท หรือวา่บางปีก็
ไม่มีเลย แต่ปีน้ีรู้สึกวา่บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลแค่ 23% และปันผลเป็นหุน้อีก 40 หุน้ ต่อ 1 หุน้ และท่ีไดช้ี้แจงวา่อาจจะได้
เพ่ิมอีก 0.45 บาท นั้น บริษทัตอ้งคิดดว้ยวา่ 40 ลา้นหุน้ จะทาํใหผู้ท่ี้ถือมูลค่าตอ้งตกไปอีกเท่าไหร่ จึงอยากใหบ้ริษทัฯ ทาํ
ไปตามระเบียบหรือนโยบายของบริษทัฯ วา่น่าจะจ่ายปันผล 40% เป็นอยา่งนอ้ย ซ่ึงการถือ ช.การช่าง คร้ังน้ีน่าจะมีปันผล
ซ่ึงมีผลกาํไรมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยถือมาร่วม 10 ปี ฉะนั้นบริษทัฯ จึงตอ้งคิดวา่บางส่ิงบางอยา่งท่ีทาํมานั้นถูกตอ้งหรือไม่ ใน
ฐานะท่ีการลงทุนแต่ละคร้ังน้ีพอถึงเวลาก็จะมีการออกหุ้นกูเ้พ่ือเอาเงินมาใชบ้ริหารเพ่ิมเติมอีก ฉะนั้นการท่ีบริษทัฯ อา้ง
เหตุผลวา่จะกนัเงินลกัษณะแบบน้ีไวเ้ป็นเงินสาํรองจ่ายจึงเห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นในขณะท่ีผลประกอบการของบริษทัฯ 
มีกาํไรนอ้ย ผูถื้อหุ้นไดรั้บเงินปันผล 0.35 บาท แต่เม่ือผลประกอบการออกมาดีมีผลกาํไรมาก บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผล
แค่ 0.42 บาท จึงเห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง อยากใหบ้ริษทัพิจารณาใหม่อีกคร้ัง 

นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกลุ  ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ 
การจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีสามารถเครดิตภาษีได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ และในคร้ังต่อไปให้ช่วยระบุไวด้ว้ย เพราะว่ามีรายย่อย
โดยเฉพาะท่านท่ีเกษียณอายมุาน้ีมีรายไดอ้ยูไ่ม่มากในการดาํรงชีพโดยการรับเงินปันผล โดยเฉพาะหุ้นในบริษทัดีๆ ท่ีมี
การจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอท่านก็จะซ้ือไว ้และก็จะสอบถามมามาก และให้ช่วยกรุณามาเรียนดว้ยวา่ถา้จ่ายน้ีขอให้จ่าย
จากกาํไรท่ีสูงๆ ก่อน แลว้ท่านจะเครดิตภาษีได ้  สําหรับกาํไรสะสมท่ียงัสูงนั้น  บริษทัฯ ยงัเหลือในอตัราเท่าไหร่ คร้ัง
ต่อไปเวลารายงานตลาดหลกัทรัพยฯ์  วา่บริษทัฯ  จะจ่ายปันผลเท่าไหร่ขอใหช่้วยระบุในรายงานท่ีส่งกบัตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ดว้ยวา่รายยอ่ยเครดิตภาษีไดเ้ท่าไหร่  และขอแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองอตัราการจ่ายปันผล ซ่ึงมีโอกาสไดล้งทุน
อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ค่อนขา้งนาน และก็ไดผ้า่นประสบการณ์พวกน้ีมามาก ก็ตอ้งยอมรับวา่หลายๆ บริษทัก็จ่ายปัน
ผลเป็นเงินสดมาตลอด บางบริษทัจ่ายเกือบร้อยหรือเตม็ร้อยก็มี แต่บางบริษทัไม่เคยจ่ายเงินสดออกมาเลย แต่หุ้นก็ยงัโต
ไดต้ลอด เงินลงทุนน้ีถา้บริษทัมัน่ใจวา่ สมมติวา่จ่ายปันผลมาไดแ้ค่น้ี ซ่ึงอาจจะนาํไปหกัเพ่ือลดค่าใชจ่้ายไดซ้กั 3-5% แต่
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ถา้บริษทัสามารถเอาเงินส่วนน้ีไปต่อยอดไดถึ้ง 10-15% บริษทัก็จะโตข้ึนอีก จึงฝากเป็นขอ้คิดเผื่อจะไดม้าช่วยกนัดูว่า
อยา่งไหนเหมาะสม และการจ่ายปันผลของบริษทัฯ นั้นสามารถรับไดเ้พราะมีการจ่ายอยา่งสมํ่าเสมอ 

 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน  ช้ีแจงเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลเพ่ือจะไดท้ราบโดยทัว่กนั คือ ผูถื้อหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดใ้นอตัราร้อยละ 20 
ส่วนกาํไรสะสมอ่ืนในอตัราภาษีน้ีนั้นหมดแลว้เพราะบริษทัฯ ไดท้ยอยจ่ายกนัมาก่อนหนา้น้ีแลว้ สาํหรับการจ่ายเงินปัน
ผล วนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD คือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 หมายถึงว่าผูซ้ื้อหุ้น ณ  วนันั้ นจะไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล
เพราะฉะนั้นจะตอ้งซ้ือก่อนวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 วนัท่ีกาํหนดรายช่ือหรือ Record Date คือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นคือ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 และวนัท่ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บเงินปันผลคือ วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2557 

นายสืบศกัด์ิ  พิภพมงคล  ผูรั้บมอบฉันทะจากนายชาตรี เจริญเนือง เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า 
เร่ืองการจ่ายเงินปันผล ถา้เผือ่คราวน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการมาเรียบร้อยแลว้กเ็ขา้ใจวา่อาจจะตอ้งเป็นไปตามท่ีบริษทัฯ ได้
เตรียมการไว ้ ดงันั้นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ ถา้ผลประกอบการของบริษทัฯ ดี  ก็คงตอ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาจ่ายปันผลให้เพ่ิมข้ึน เพราะการท่ีบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนก็ทาํให้
ราคาหุน้ของบริษทัฯ ปรับข้ึนไดเ้ช่นกนั 

 ประธานฯ ช้ีแจงว่า สําหรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2557 ก็จะรับไวเ้พ่ือพิจารณาต่อไป ทั้ งน้ี
ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ย  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 942,430,064 เสียง 
เห็นดว้ย           940,057,664   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9232 
ไม่เห็นดว้ย           722,500   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0767 

      งดออกเสียง        1,649,900   เสียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัตกิารจัดสรรเงินกาํไร โดยจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลงัของ
ปี 2556 เป็นการจ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้นสามญัและจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ตามรายละเอยีดดงันี ้ 

1.    จ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้นสามญั จํานวนไม่เกนิ 41,314,634 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ในอตัรา 40 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกนิ 41,314,634 บาท หรือคดิเป็น
อตัราการจ่ายเงนิปันผลเท่ากบั 0.025 บาทต่อหุ้น 

           ทั้งนีใ้นกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมเีศษของหุ้นหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงนิปันผล
ในส่วนของเศษหุ้นนี ้เป็นเงนิสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท 

    2.     จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.202778 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทั้งส้ิน 335,107,949.27 บาท 
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  รวมข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.227778 บาท หรือคดิเป็นจํานวนเงนิ
เท่ากบั 376,422,583.27 บาท โดยเงนิปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด
ไว้ โดยจะนําเงนิปันผลส่วนทีเ่ป็นเงนิสดชําระภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 

  โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557  ซ่ึงเม่ือรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลสําหรับผล
ประกอบการเดือนมกราคม  ถึงเดือนมิถุนายน  2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท  เป็นเงินจํานวน 
330,517,067.20 บาทแล้ว เงินปันผลสําหรับปี 2556 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.427778 บาท เป็นเงนิทั้งส้ินไม่
เกนิกว่า 706,939,650.47 บาท   

วาระที ่5      พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียน   

       ประธานฯ  ขอให้  นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส                 
กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

      กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงวา่ ตามท่ีบริษทัไดมี้การจ่ายเงิน
ปันผลเป็นหุน้สามญั จาํนวนไม่เกิน 41,314,634 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัรา 40 
หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 41,314,634 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 0.025 บาท
ต่อหุน้ บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล   

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,652,585,336 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
1,693,899,970 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 41,314,634 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งส้ิน 41,314,634 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 942,753,765 เสียง 
เห็นดว้ย          942,731,765   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.9976 
ไม่เห็นดว้ย             4,800   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0005 

      งดออกเสียง           17,200   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0018 

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,652,585,336 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน 1,693,899,970 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
เป็นทุนจดทะเบียนทีเ่พิม่ขึน้ทั้งส้ิน 41,314,634 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้นสามญั  

วาระที ่6      พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  
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        ประธานฯ  ขอให้  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส                 
กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

       กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงวา่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนของบริษทั  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. ใน
เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมข้ึน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  
              “ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จาํนวน       1,693,899,970 บาท  (หน่ึงพนัหกร้อยเกา้สิบสามลา้นแปดแสน 

   เกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบบาท)                    
      แบ่งออกเป็น               1,693,899,970 หุน้   (หน่ึงพนัหกร้อยเกา้สิบสามลา้นแปดแสน 

           เกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบหุน้) 
      มูลค่าหุน้ละ                      1 บาท  (หน่ึงบาท) 

      โดยแบ่งออกเป็น 
      หุน้สามญั                    1,693,899,970 หุน้   (หน่ึงพนัหกร้อยเกา้สิบสามลา้นแปดแสน 

                                        เกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบหุน้)             
      หุน้บุริมสิทธิ         -           หุน้   (  -  )” 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 942,826,865 เสียง 
 เห็นดว้ย          942,796,765   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9968 
ไม่เห็นดว้ย             1,600   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0001 

      งดออกเสียง           28,500   เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0030 

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าวตามทีเ่สนอ        

วาระที ่7      พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท  

       ประธานฯ  ขอให้  นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส                 
กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

      กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงวา่ ตามท่ีบริษทัไดมี้การเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจากเดิม 1,652,585,336 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,693,899,970 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 
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41,314,634 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งส้ิน 41,314,634 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นหุน้สามญั นั้น   

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 41,314,634 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 40 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทั  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 942,838,365 เสียง 
เห็นดว้ย           942,807,365   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9998 
ไม่เห็นดว้ย              1,300   เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0001 

      งดออกเสียง            29,700   เสียง  

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทจํานวนไม่เกนิ 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทตามทีเ่สนอ  

วาระที ่8     พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ    

  ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี ประธานฯ ขอใหน้ายณรงค ์แสงสุริยะ ในฐานะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

  นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการปฏิบติั
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอเชิญกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2557 ออกจากห้องประชุม คือ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และนายรัตน์ 
สันตอรรณพ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19. กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 หรือจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

ดังนั้ น กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มี 4 ท่าน 
ดงัต่อไปน้ี 

     1. นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร (กรรมการอิสระ) 
     2. นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ (กรรมการอิสระ) 
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     3. นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
     4. นายรัตน์ สันตอรรณพ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

      สาํหรับการท่ีบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้
รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 23 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ตามท่ี
บริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 
พิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความ
ระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มท่ีต่อบริษทั มีบทบาทสําคญัในการมอบแนวนโยบายการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ  

      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือขา้งตน้กลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

      กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ขอให้ นายณัฐวุฒิ  ตรีวิศวเวทย์ เลขานุการบริษัท  ช้ีแจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

     เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวา่ คณะกรรมการไดจ้ดัทาํประวติัของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน 
และนาํส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ในหนงัสือนดัประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี
ดี ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 16. 
ดงัน้ี 
            (1)    ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
               (2)  การเลือกตั้ งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง เป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
                 (3) ในกรณีท่ีทาํการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบั
ลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ใชว้ิธีจบั
สลาก  

สําหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน เพ่ือรวบรวม
ความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือใหท้ราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง  เป็น
รายบุคคล ดงัน้ี 

1. นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร 
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 942,941,865 เสียง 
เห็นดว้ย          941,009,965   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.8245 
ไม่เห็นดว้ย     1,653,700   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.1754 

       งดออกเสียง                 278,200   เสียง  

2. นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ 
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 942,941,865 เสียง 
เห็นดว้ย          941,259,965   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.8247 
ไม่เห็นดว้ย     1,652,800   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.1752 

      งดออกเสียง                   29,100   เสียง   

3. นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 942,941,865 เสียง 
เห็นดว้ย          926,463,679   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9759 
ไม่เห็นดว้ย                 223,235   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0240 

      งดออกเสียง            16,254,951   เสียง  

4. นายรัตน์ สันตอรรณพ      
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 942,941,865 เสียง 
เห็นดว้ย          942,906,665   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9993 
ไม่เห็นดว้ย                   6,100   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0006 

      งดออกเสียง                   29,100   เสียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ  คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร  นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ 
นายปลวิ ตรีวศิวเวทย์ และนายรัตน์ สันตอรรณพ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง  

เลขานุการบริษทัเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ร่วมประชุม 

วาระที ่9  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ในฐานะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 17. กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั 

1) ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ไดอ้นุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัโดยให้จ่ายโบนสักรรมการสําหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 9,100,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 
2556 ในวงเงินไม่เกิน 7,560,000 บาท  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2557 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยงัไดพิ้จารณาปริมาณงานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

1. โบนสักรรมการ  :  เป็นเงินรางวลัประจาํปีสําหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน  ซ่ึงพิจารณา
ความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใน
ปีท่ีผา่นมา 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ  :  เป็นค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการโดยกาํหนดเป็น
วงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
พิจารณาตามตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัและการเป็นสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดยอ่ย  
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็นจาํนวนเงิน
คงท่ีทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 

2.2 ค่าเบ้ียประชุม 
จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
โดยมีกาํหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

3)  สําหรับโบนัสกรรมการประจาํปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 นั้ น ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติเห็นควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2557 เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอดงัน้ี 

 (1) โบนัสกรรมการสําหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท โดยแยกตาม ตาํแหน่ง
หนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง จํานวนคน จํานวนเงนิ (บาท) 
1. ประธานกรรมการบริษทั  1    985,090 
2. ประธานกรรมการบริหาร  1    985,090 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  1    985,090 
4. กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  5 4,100,900 
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5. กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ  2 1,640,360 
6. กรรมการบริษทั  2 1,313,470 

รวม 12 10,010,000 
 
       (2)  ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
1.1    ค่าตอบแทนกรรมการ 

                                   ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั            200,000  บาทต่อปี ต่อคน 
                                   ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ           200,000  บาทต่อปี ต่อคน 
                                   คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร                 100,000  บาทต่อปี ต่อคน                                

1.2  เงินประจาํตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทั         550,000  บาทต่อปี 

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

2. ค่าเบ้ียประชุมจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบ้ียประชุมสําหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทคร้ังละ 20,000 บาทต่อคน    และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาท ต่อคน 

       ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการน้ี มีกรรมการซ่ึงถือหุ้นใน
บริษทัและมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี รวม 6 ราย ถือหุน้รวมกนั 17,351,851 หุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

         ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 943,079,165 เสียง 
เห็นดว้ย              925,529,079   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      98.1390 
ไม่เห็นดว้ย                       165,735   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0175 
งดออกเสียง                         32,500   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0034                                                                                       
ไม่มีสิทธิออกเสียง        17,351,851   เสียง คิดเป็นร้อยละ        1.8399 

       ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตด้ิวยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุม อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี ้ 

    1.   โบนัสกรรมการสําหรับปี 2556 ในวงเงนิไม่เกนิ 10,010,000  บาท 
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2.   ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 ในวงเงนิไม่เกนิ 8,625,000 บาท   

วาระที ่10  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2557 

   ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเก่ียวกบัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 47. และขอ้ 48. กาํหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง  

          คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั 
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั ประกอบกบัไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการและค่า
ปรึกษาในการสอบบัญชี และรับรองงบการเงินไดท้ันเวลา เห็นควรเสนอผูส้อบบัญชีรายเดิม คือ บริษทั สํานักงาน 
เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2557 ต่อไป 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
ดงัน้ี 

1)    แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ตามรายนามต่อไปน้ี  
  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั   

                       รายนาม                         เลขท่ีใบอนุญาต      จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

   1.  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ       4579           3 ปี (พ.ศ.2554-2556) 
   2.  นายณรงค ์พนัตาวงษ ์                3315                         -  

     3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ              4498                       -   

คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี มีอาํนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2557  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ี
เสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

2)     กาํหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,040,000 บาท ประกอบดว้ย    
                   
                 หน่วย : บาท 

                              ปี 2557       ปี 2556             เพ่ิมข้ึน 
 1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี        1,240,000     1,155,000           85,000 
 2.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส              1,800,000            1,740,000              60,000 

             รวม                         3,040,000                2,895,000            145,000 

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เป็นเงิน 145,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี  ท่ีออกใหม่ซ่ึงทาํให้
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ระยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบวา่ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

                       ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชบ้ริการอ่ืน (non audit service fee) จากบริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
แต่อยา่งใด 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น  

นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ 
เหตุใดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีจึงมีการปรับเพ่ิมข้ึน และบริษทัฯ มีการคดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยให้มีการประกวด
ราคาค่าบริการแข่งขนักนัหรือไม่ พร้อมกนัน้ีไดแ้นะนาํใหบ้ริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบยอ้นหลงัเป็นเวลา 3 ปีเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในคราวต่อไป 

นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีมีการ
ปรับเพ่ิมข้ึนนั้นเน่ืองจากปริมาณงานของบริษทัฯ มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนมาก เพราะการขยายตวัของกิจการ รวมถึงบริษทั
ยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั และสาํหรับมาตรฐานบญัชีใหม่ฉบบัท่ี 12  รวมถึงฉบบัอ่ืนท่ีจะออกตามมา ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การขอใหผู้ส้อบบญัชีช่วยประเมินเก่ียวกบัในอนาคตหากมาตรฐานบญัชีน้ีเกิดข้ึน แลว้จะมี
ผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร ซ่ึงทําผลงานออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ และเม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดว้ยกนัแลว้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ นั้นอยูใ่นเกณฑ์
เดียวกนัไม่ไดมี้ราคาสูงกว่าบริษทัในธุรกิจเดียวกนั สําหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนั้น ฝ่ายบัญชีและการเงินมีการ
ต่อรองราคากนัอยา่งเต็มท่ี แต่ดว้ยปริมาณงานท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ี
สมเหตุสมผลแลว้ และสาํหรับขอ้แนะนาํในเร่ืองการนาํเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 3 ปีนั้น
จะนาํไปปฏิบติัต่อไป 

นางวิไลพร เลาหโกศล  ผูถื้อหุ้น เสนอความเห็นเพ่ิมเติมวา่ นอกจากปริมาณงานท่ีเก่ียวขอ้งจะมากแลว้ 
หากบริษทัฯ ใช้บริษทัผูส้อบบญัชีท่ีมีความคุน้เคยกบัระบบการบญัชี เขา้ใจและรู้จกัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทัฯ เป็นอยา่งดีแลว้นั้นเป็นเร่ืองท่ีดี ควรจะใชบ้ริการต่อไป เพราะบริษทัผูส้อบบญัชีไม่ตอ้งเสียเวลาในการเร่ิมตน้ทาํ
ความรู้จกัธุรกิจของบริษทัฯ อีก  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

         ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 943,118,036 เสียง 
 เห็นดว้ย             943,090,836    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9996 
ไม่เห็นดว้ย                3,700    เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0003 

      งดออกเสียง     23,500    เสียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตัิแต่งตั้ง    นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  และ/หรือ นายณรงค์ พนัตาวงษ์  และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริ
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ยานันทกุล แห่ง บริษัท  สํานักงาน  เอินส์ท  แอนด์ ยัง จํากัด คนหน่ึงคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 โดยมี
ค่าตอบแทนไม่เกนิ 3,040,000 บาท ตามทีเ่สนอ   

วาระที ่11        พจิารณาอนุมตักิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจํานวนคงค้างไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท 
        จากวงเงนิเดมิไม่เกนิ 17,000 ล้านบาท 

  
ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส                 

กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงเก่ียวกบัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู ้ต่อท่ีประชุม 

        กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงวา่  

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557  ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวนคงคา้งไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท จาก
วงเงินเดิมไม่เกิน 17,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กูด้งัน้ี 

       วตัถุประสงค ์ : เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นแหล่งเงินทุน เพ่ือการ
ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ และ/หรือเพ่ือชาํระคืนหน้ี 

       ผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
       ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมี หรือไม่มี 
  หลกัประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ไ็ด ้
       มูลค่ารวมของหุน้กู ้ : ยอดคงคา้งหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้ออกจาํหน่ายขณะใดขณะหน่ึงใน

วงเงินรวมไม่เกิน  25,000 ล้านบาท (ขยายจากเดิมท่ีวงเงินคงค้าง
จาํนวนรวมไม่เกิน 17,000 ลา้นบาท) โดยคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุน้กู ้
ในรูปแบบต่างๆ กนั คร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเม่ือหุ้นกูจ้าํนวนใด
จาํนวนหน่ึงครบกาํหนด สามารถออกและเสนอขายไดใ้หม่   

                   อายหุุน้กู ้ : ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ 
  ผูจ้ดัการใหญ่ จะกาํหนด 

      อตัราดอกเบ้ีย : อตัราท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/ 
  หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะกาํหนด 
      การเสนอขาย : เสนอขายแก่นกัลงทุนทัว่ไป ทั้งน้ี อาจจะเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราว
เดียวกนั หรือหลายคราวกไ็ด ้ 

ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่  มีอ ํานาจในการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหุ้นกู้ ประเภท
หลักประกัน จาํนวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว  ้ราคาเสนอขาย อัตรา
ดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชาํระคืนเงินตน้ วิธีการเสนอ
ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตามท่ีสภาวะการณ์จะเอ้ืออาํนวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดย
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ  กัน  คร้ังเดียวหรือ
แบ่งเป็นคราวๆ ก็ได ้และมีอาํนาจแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ/หรือ
นายทะเบียนหุ้นกู ้และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรือผูรั้บประกนัการ
จดัจาํหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ รวมทั้งการตก
ลงทําสัญญา แก้ไข  เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอ่ืนใดกับผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง การจดัเตรียม ติดต่อ ใหข้อ้มูล การยืน่คาํขอเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ  ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดรองซ้ือขายตราสารหน้ี  สถาบันจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไข และ
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง และการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวภายใตข้อ้กาํหนดของประกาศ ขอ้บงัคบั 
หลกัเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการดาํเนินการใดๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

นางวิไลพร  เลาหโกศล  ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่  การท่ีบริษทัฯ ขอเพ่ิมวงเงินการออกหุน้กูจ้าก 17,000 ลา้น
บาท เป็น 25,000 ลา้นบาท นั้น บริษทัฯ มีแผนจะดาํเนินการโครงการใดหรือไม่  

  ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงาน
บริหาร ช้ีแจงต่อท่ีประชุม  

   กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ มีการขยายการลงทุน
ในหลายโครงการดว้ยกนั ซ่ึงหุ้นกูเ้ดิมท่ีมีวงเงิน 17,000 ลา้นบาทนั้น บริษทัฯ ก็ไดท้ยอยออกไปเพ่ือนาํมาใช้จ่ายใน
โครงการ หรือเอาไปชาํระหน้ีหุ้นกู้ หรือเงินกูเ้ดิมส่วนหน่ึง ฉะนั้ น อีก 8,000 ลา้นบาทท่ีบริษัทฯ ขอเพ่ิมข้ึนน้ีก็เพ่ือ
เตรียมการไวใ้นกรณีมีจงัหวะท่ีจะตอ้งลงทุน และจากการท่ีบริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนไปทาํให้ D/E Ratio ของบริษทัฯ 
ค่อนขา้งตํ่าลงไปมาก ทาํให้มีช่องทางในการท่ีจะเสนอขายหุ้นกูห้รือทาํเงินกูเ้พ่ิมข้ึนมาไดอี้ก ในขณะท่ีหากมีการลงทุน
ในโครงการใหม่ๆ ก็จะไดเ้ตรียมการไวเ้พ่ือการออกหุ้นกู ้ซ่ึงการออกหุ้นกูข้องบริษทัท่ีผ่านมาในแต่ละคร้ังนั้นประสบ
ความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก  

นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ 
ในปัจจุบนัน้ีหุน้กูข้องบริษทัฯ มีจาํนวนคา้งอยูเ่ท่าไหร่ 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน  ช้ีแจงวา่  หุ้นกูข้อง
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีประมาณ 1,400 ลา้นบาท สําหรับการปรับเพ่ิมวงเงินหุ้นกูก้็เพ่ือในกรณีท่ีเวลาหุ้นกู้
ครบกาํหนดจะมีการออกเหล่ือมกนั ยกตวัอยา่งเช่น หุ้นกูบ้างส่วนอาจจะมีการครบกาํหนดในเดือนหนา้ บริษทัฯ อาจจะ
ตอ้งมีการออกหุน้กูก่้อนเพ่ือสะดวกในการบริหารเงิน อีกประการหน่ึงกเ็พ่ือประโยชน์ในการขยายฐานทุนซ่ึงจากปีก่อน
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนเป็น 16,000 ลา้นบาท เพราะฉะนั้นในอนาคตหากจะมีการลงทุน บริษทัฯ กค็วรท่ีจะ
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ขยายวงเงินหุ้นกูเ้พ่ือรองรับการลงทุนต่างๆ ในอนาคตดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงดูแลเร่ืองอตัราหน้ีสินต่อทุนอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือไม่ใหมี้อตัราส่วนท่ีสูงเกินไป  

นายอรรณพ วรปัญญา  ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในส่วนของการออกหุ้นกูน้ั้นจะทาํใหต้น้ทุนทางการเงินใน
การกูย้มืของบริษทัฯ เฉล่ียแลว้จะตํ่าลงทุกปีหรือไม่ หรือแนวโนม้จะเป็นอยา่งไร 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงว่า 
การออกหุน้กูข้องบริษทัฯ ในแต่ละคร้ังนั้นจะมีเรตต้ิงในการออกหุน้กูจ้าก บริษทั ทริสเรตต้ิง จาํกดั ฉะนั้นตน้ทุนอยูท่ี่วา่
ระยะเวลาของการออกหุ้นกูข้องบริษทัฯ จะเป็นระยะสั้ นหรือระยะยาว ถา้ระยะสั้ นดอกเบ้ียอาจจะตํ่าลงมา แต่ถา้เป็น
ระยะยาวดอกเบ้ียกป็รับเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีออกมาโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณไม่เกิน 5%  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 943,128,236 เสียง 
 เห็นดว้ย              940,036,701   เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.6722 
ไม่เห็นดว้ย                  3,070,835  เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.3256 

              งดออกเสียง                         20,700   เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0021                                                                                        

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจํานวนคง
ค้างไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท จากวงเงนิเดมิไม่เกนิ 17,000 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นกู้ตามทีเ่สนอ 

วาระที ่12         พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   

นายประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชัย ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จากขอ้มูลงบการเงินในรายงานประจาํปี หน้า 184 
แสดงวา่เป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนอ่ืนๆ จาํนวน 78 ลา้นบาท แต่ทาํไมตอ้งตั้งสาํรองไวถึ้ง 71 ลา้นบาท 
หรือเพราะวา่ขาดทุนไป 71 ลา้นบาท เหตุใดท่ีทาํให้บริษทัฯ ขาดทุนมากอยา่งนั้น และมีขอ้สงสัยวา่มีคณะกรรมการของ
บริษทัฯ ไปถือหุ้น หรือไปเป็นคณะกรรมการในบริษทัท่ีไดล้งทุนดว้ยหรือไม่ สถานะของบริษทัเหล่าน้ีเป็นอย่างไร 
รวมถึงบริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะไดรั้บเงินคืนกลบัมาหรือไม่  สาํหรับในส่วนเร่ืองงบการเงิน หนา้ 129 เงินจ่ายล่วงหนา้ให้
ผูรั้บเหมาช่วง จะเห็นว่าเพ่ิมข้ึนสูงมากจากปีท่ีแลว้ 7,000 ลา้นบาท ปีน้ีจ่ายไปแลว้ 12,000 ลา้นบาท เขา้ใจว่างานของ
บริษทัขยายเพ่ิมมากข้ึน แต่ควรจะจดัการให้สามารถจ่ายให้ชา้ลงไดห้รือไม่ เพราะเร่ืองผูรั้บเหมาช่วงก็อาจมีปัญหาได้
เช่นกนัในสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี  

  ประธานฯ ขอให้ นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุม  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน  ช้ีแจงว่า  เป็นเงินลงทุนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนไว้
นานแลว้และมีสัดส่วนขาดทุน ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้ั้งสํารองไวโ้ดยเป็นเงินลงทุนในบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยบ์ริษทัหน่ึง 
ในส่วนอ่ืนก็เป็นลกัษณะท่ีบริษทัดาํเนินกิจการแต่วา่ยงัมีส่วนท่ีขาดทุน และกิจการเหล่าน้ียงัดาํรงอยู ่เช่น บริษทั โตคิว 
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ห้างสรรพสินคา้ จาํกดั บริษทั จนัทบุรีคนัทรีคลบั จาํกดั เหล่าน้ียงัคงดาํเนินการอยู ่แต่บริษทัฯ ถือหุ้นในอตัราท่ีไม่มาก
นกั จึงไม่ไดมี้สัดส่วนไปนัง่เป็นกรรมการ สาํหรับเร่ืองการจ่ายเงินล่วงหนา้ใหผู้รั้บเหมาช่วงนั้น ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ได้
มีการเร่งรัดงานอยา่งเต็มท่ีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานในโครงการไซยะบุรี และงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ก็มีความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้ เพ่ือเร่งรัดงานให้เสร็จเร็วข้ึน และเงินท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้น้ีก็มีการทยอยรับคืนตามงานท่ี
ผูรั้บเหมาแต่ละรายทาํแลว้เสร็จ เพราะฉะนั้นจะทยอยหักคืนไปเร่ือยๆ คาดวา่ในปีน้ีก็จะลดลงเช่นกนัเพราะมีการทยอย
จ่ายคืนแลว้  

นายประวิทย ์วิโรจน์วงษช์ยั ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมวา่ จากขอ้มูลงบการเงินในรายงานประจาํปี หนา้ 
166 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงฐานะของลูกหน้ีของบริษทัฯ ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคา้งชาํระเกิน 12 
เดือน จาํนวน 253 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนั และบริษทัฯ กไ็ดต้ั้งสาํรองไปแลว้ 253 ลา้นบาท คือบริษทัใด 
และบริษทัฯ มีโอกาสไดเ้งินดงักล่าวนั้นคืนหรือไม่ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่  เงินส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ี
กิจการร่วมคา้ บีบีซีดี ซ่ึงดาํเนินการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-บางพลี-บางปะกง และบริษทัฯ เป็นผูร่้วมคา้อยูด่ว้ย และ
ตอนน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา หากศาลมีคาํพิพากษาให้ชนะตามคาํเรียกร้อง บริษทัฯ กจ็ะไดรั้บเงินส่วน
น้ีคืนดว้ย 

นายประวทิย ์วโิรจน์วงษช์ยั  ผูถื้อหุน้  สอบถามเพ่ิมเติมวา่  ความสามารถในดา้นกาํลงัการผลิตของบริษทั
ฯ รับไดปี้ละเท่าไหร่ และในปัจจุบนัใชไ้ปแลว้เป็นจาํนวนเท่าไหร่ และความสามารถในการผลิตของ ช.การช่าง ถา้เทียบ
กบัประเทศอ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ หรือเกาหลีใต ้สามารถแข่งขนัไดห้รือไม่ 

  ประธานฯ ขอให ้นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ช้ีแจงวา่   โดยกาํลงัคนท่ีบริษทัฯ มีอยูใ่นปัจจุบนั รวมทั้งเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ ประกอบกบัเงินทุนท่ีมีการเตรียมการอยูแ่ลว้ อยา่งน้อยบริษทัฯ สามารถผลิตหรือสร้างรายไดปี้หน่ึงเกิน 30,000 
ลา้นบาท หลงัจากท่ีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน กาํไรสะสมของบริษทัเพ่ิมข้ึน และการเตรียมพร้อมของกลุ่ม รวมทั้งบริษทั
ในเครือดว้ย เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของ ช.การช่าง ในการท่ีจะขยายงานได ้พร้อมทั้ งมีขีดความสามารถท่ีจะ
แข่งขนักบับริษทัผูรั้บเหมารายอ่ืน อย่างเช่น บริษทัผูรั้บเหมาท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้มาเลเซีย สําหรับการท่ี
บริษทัฯ จะขยายไปรับงานหรือลงทุนในประเทศเพื่อนบา้น บริษทัฯ ก็สามารถท่ีจะแข่งขนัไดเ้ช่นกนั ซ่ึงบริษทัฯ ได้
เตรียมพร้อมไวพ้อสมควรในช่วง 10 ปีมาน้ี 

นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่   
ตามท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ไดจ้ดัใหมี้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีความประสงคใ์หบ้ริษทัจดทะเบียนแสดงเจตนารมณ์เพ่ือเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวนั้น 
ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการในเร่ืองดงักล่าวหรือไม่ และมีความคืบหนา้อยา่งไร 

ประธานฯ  ช้ีแจงวา่  บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตย ์และมีจริยธรรมโดยปฏิเสธการทุจริตใหสิ้นบน
ในทุกรูปแบบ และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินงานอยา่งมืออาชีพ พร้อมประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และยึดมัน่ในความถูกตอ้ง 
บริษทัฯ จะดาํเนินการและบงัคบัใชน้โยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนั
และต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวน้ีเป็นเร่ืองหน่ึงในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปีแลว้ และบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งนาํเร่ืองดงักล่าวปรึกษาหารือกบัสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริษทัใน
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กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพ่ือความเหมาะสมในการท่ีจะไดเ้ขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกนัต่อไป 

นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกุล  ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เสนอความ
คิดเห็นวา่  บริษทัฯ ควรมีการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นการส่งเสริมและใหค้วามรู้ในดา้นธุรกิจก่อสร้าง
แก่เยาวชนโดยอาจจะร่วมมือกบัทางสถาบนัการศึกษาท่ีมีหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือผลประโยชน์ใน
ระยะยาวท่ีมีความยัง่ยืน และสอบถามว่าบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจก่อสร้างมีการจัดทาํ R&D (Research & Development) 
หรือไม่ 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย ซ่ึงเป็นประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้นวนัน้ี ซ่ึงท่านไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองดงักล่าวเป็นอยา่งมาก โดย
ไดร่้วมกบัทีมงานและพยายามท่ีจะส่งเสริมใหมี้การพฒันาความรู้บุคลากรเก่ียวกบัวิศวกรรมท่ีมาช่วยงานของบริษทัฯ ซ่ึง
กป็ระสบความสาํเร็จพอสมควร แต่ตอ้งใชเ้วลานานและกต็อ้งขอความร่วมมือกบัสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให ้นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเร่ือง R&D (Research & 
Development) ต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ มีกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดทางดา้นวศิวกรรมหลายๆ ดา้น
ค่อนขา้งมาก และเคยมองธุรกิจทางดา้นวิศวกรรมวา่เหตุใดในอดีตวศิวกรไทยท่ีเก่งจึงตอ้งพ่ึงผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ
เสียส่วนใหญ่ จากแนวคิดตรงนั้นบริษทัฯ จึงพฒันาวศิวกรของกลุ่มข้ึนมาและต่อยอดทั้งหมด การดาํเนินการในปัจจุบนัท่ี
ทาํอยูส่ามารถพูดไดว้า่ดา้นวิศวกรรมท่ียากๆ ทั้งหลายเป็นวิศวกรคนไทย 100% และความรู้ตรงนั้นอยูก่บัวิศวกรของ ช.
การช่าง หรือถา้จะเห็นเร็วๆ น้ี เทคโนโลยใีนการสร้างเข่ือนท่ีประเทศไทยเกือบสูญไปแลว้เพราะไม่มีการสร้างเข่ือนพลงั
นํ้ าท่ีค่อนขา้งใหญ่ บริษทัฯ เองไดมี้โอกาสทาํจุดน้ีแลว้ก็พฒันา ทาํการเสริมต่อยอดวิศวกรไทย บริษทัฯ สามารถสร้าง
เข่ือนขนาดใหญ่ท่ี สปป.ลาว และไดร้างวลัจากสมาคมนานาชาติ นัน่คือเข่ือนนํ้ างึม 2 และปัจจุบนัก็เป็นเข่ือนฝายนํ้ าลน้
ไซยะบุรี ซ่ึงใชว้ิศวกรคนไทยเป็นหลกั หรือการก่อสร้างอุโมงคร์ถไฟฟ้าใตดิ้นในปัจจุบนัก็เป็นวิศวกรคนไทยท่ีเราต่อ
ยอดจากท่ีไดเ้รียนรู้และพฒันาจากเพื่อนๆ ชาวต่างประเทศเช่นกนั ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึง และบริษทัฯ มัน่ใจวา่
ความรู้ทั้งหมดน้ีบริษทัฯ ไดพ้ฒันาและไดอ้ยูก่บัวศิวกรไทยในกลุ่ม ช.การช่าง  

นางวิไลพร  เลาหโกศล  ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในปี 2556 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ นั้นบริษทัฯ มี
รายไดพิ้เศษจากการดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ยงัคงยดึมัน่
ในธุรกิจก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัใช่หรือไม่   

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่  ตามท่ีไดเ้รียนผูถื้อหุ้นแลว้วา่ ขีดความสามารถต่างๆ รวมทั้งการพฒันา
ต่อยอดความรู้ต่างๆ ทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมดอยูใ่นกลุ่ม ช.การช่าง จึงขอยนืยนัวา่บริษทัฯ มีความมัน่ใจท่ีจะอยู่
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัต่อไป 

        ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

        ประธานฯ กล่าวขอบคุณตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์การตรวจนบัคะแนน และช้ีแจงรายละเอียด
เร่ืองการจดัทาํรายงานการประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัจะแจง้มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการถดัไป และบริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมให้
แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม รวมทั้งนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผา่นระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
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หลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯท่ี www.ch-karnchang.co.th อนัจะทาํให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการ
ประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ 

ประธานฯ  แจง้ว่า บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 และนาํเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ครบถว้นทุกวาระแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ี
สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานฯ จึง
ปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.00 น.        
    
 
 
                               (นายอศัวนิ คงสิริ) 
                                ประธานท่ีประชุม 

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

 
 
 
 
 

 
 
      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่4  :  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไร 
 

1.  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. กาํหนดวา่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณี
ท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร
พอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และขอ้ 52. กาํหนดให้บริษทั
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น   
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2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 ไดพิ้จารณาวา่บริษทัมีผลกาํไร
พอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหวา่งกาลได ้ จึงไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวดคร่ึงปีแรก
ของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 

3. ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี 
                                   (บาท) 

  กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด              5,442,893,895.00  
  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2557                 2,098,424,389.00             
  กาํไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร             7,541,318,284.00   
  จดัสรรกาํไรเพ่ือเป็น   - สาํรองตามกฎหมาย                            (4,131,153.60)  
  เงินปันผลจ่าย                  (715,196,536.00)  

กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด           6,821,990,595.00     

 4. บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของแต่ละปี โดยคาํนึงถึงผลประกอบการ 
โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
          

  ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

1.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 2,098,424,389.00 3,004,709,302.00 954,434,890.53 
2.  จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,693,896,872 1,652,585,336 1,652,585,336 
3.  อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.55 0.427778 0.35 
4.  จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 931,643,279.60 706,939,650.47 578,404,867.60 
5.  อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 44.40% 23.52% 60.60% 

 

 5. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 พิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้
เห็นว่าในปี 2557 บริษทัมีกาํไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร เป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย จาํนวน 4,131,153.60 บาท และจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็น
เงิน 592,863,905.20 บาท ดงันั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2557  ในอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท แลว้ เงินปันผลสําหรับปี 2557 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกว่า 931,643,279.60 บาท 
คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว ้โดยวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 
คือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 
(ข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 วนัท่ี 29 
พฤษภาคม 2558 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
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หมายเหตุ เงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เป็นเงิน 592,863,905.20 บาท  จ่ายจาก
กาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดิตในการ
คาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5  :  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 
1.  หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั กรณีท่ีเป็นกรรมการซ่ึงออก    
ตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวติัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเท
อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีประกอบดว้ย 
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 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให ้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

2. กรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
     1.   นายณรงค ์แสงสุริยะ  (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
     2.   นายประเสริฐ มริตตนะพร  (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

    3.   นายสมบติั กิจจาลกัษณ์  (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
     4.   นายอนุกลู ตนัติมาสน์  (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 ตามท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทั 
www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา 

4. ความเห็นของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 
พิจารณาแลว้   มีมติเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ
ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีต่อบริษทั        มีบทบาทสาํคญัในการมอบแนว 
นโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จดัการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือ
ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 
 
ช่ือ : นายณรงค ์แสงสุริยะ 
อาย ุ :  70 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -     ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (โยธา)  
                  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวติัการอบรม            -     หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 54/2548 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2555 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  บมจ.ช.การช่าง 
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  2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์  
  2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง  
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 
  2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 
  2544 - ปัจจุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
    กลุ่มงานปฏิบติัการ บมจ.ช.การช่าง 
  2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว  
  2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซพัพลาย จาํกดั  
  2537 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง 
  2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รอยลั ระยอง เรียลเอสเตท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
  2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
ประสบการณ์ : 2537 - 2543 กรรมการและรองประธานบริหารอาวโุส สายงานก่อสร้าง บมจ.ช.การช่าง  
   
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :      20 ปี    

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั          :      512,500 หุน้ (คิดเป็น 0.03 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :      กรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว  
          กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :      จาํนวน 6 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัสาํคญั                :      -ไม่มี - 
 
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557          :      คณะกรรมการบริษทั    7/7   
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)          คณะกรรมการบริหาร   13/13 
                                     คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    2/2    
                คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง    4/4  
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      10 ตุลาคม 2537 

 
 
 
 



 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 
 
 
ช่ือ : นายประเสริฐ มริตตนะพร     
อาย ุ :  58 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
           -    ปริญญาตรี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวติัการฝึกอบรม    :      -    หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 54/2548 
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     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  -   หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 9/2552 
  -   หลกัสูตร Successful Formulation & Executive of Strategy รุ่น 6/2553 
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    
ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์  
  2552 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร บมจ.ช.การช่าง 
  2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จาํกดั  
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ช.การช่าง  
  2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 
  2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซพัพลาย จาํกดั 
  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชลเวทยโ์ยธา จาํกดั 
  2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รอยลั ระยอง เรียลเอสเตท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
  2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จาํกดั 
ประสบการณ์ : 2548 - 2550 กรรมการ บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 
  2544 - 2551 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
    บมจ.ช.การช่าง 
  2543 - 2555 กรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :        8 ปี    
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 

ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั          :      - ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   :    - กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :    จาํนวน 7 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัสาํคญั              :      -ไม่มี - 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557          :      คณะกรรมการบริษทั      7/7   
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)         คณะกรรมการบริหาร    13/13  
                คณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม    2/2 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      28 เมษายน 2549 
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

 
ช่ือ           :      นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ 
อาย ุ :  57 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -     ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวศิวกรรม)  
      มหาวทิยาลยัอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย 
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  -     ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
           -     ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวติัการฝึกอบรม    :      -     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
           -     หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548 
                 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
           -     หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 81/2549 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
           -     หลกัสูตร Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่น 2/5552 
                 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2557 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
  2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวร์ิคส์ จาํกดั 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ช.การช่าง  
  2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ   
  2543 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดบับลิว  
ประสบการณ์ : 2554 - 2557 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
  2548 - 2550 กรรมการ บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั  
  2547 - 2554 กรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ  
  2545 - 2555 กรรมการ บริษทั ทรานสิท เอก็ซ์เพิร์ท จาํกดั 
  2544 - 2553 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ 
    บมจ.ช.การช่าง  
  2543 - 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :       8 ปี  

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั          :        307,500 หุน้ (คิดเป็น 0.02 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   :   -  กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
       -  กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดบับลิว 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :    จาํนวน 1 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัสาํคญั                :      -ไม่มี - 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557          :      คณะกรรมการบริษทั    5/7   
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)           
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      28 เมษายน 2549 
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 
              
 
ช่ือ : นายอนุกลู ตนัติมาสน์ 
อาย ุ :  47 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -     ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเซาทอ์อสเตรเลีย 
  -     ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (การจดัการทางวศิวกรรม) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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  -     ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  -     ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
           -     เนติบณัฑิต สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
           -     ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
        -     ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบญัชีและการเงิน) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวติัการฝึกอบรม    :      -     หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 43/2547 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  -    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 1/2552 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Corporate Gevernance and Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 38/2550 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 9/2552 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Tackling Corruption through Public-Private Collaboration  
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Director Certification Program (DCPU 2/2014) 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2557 - ปัจจุบนั กรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บมจ.ช.การช่าง  
  2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวร์ิคส์ จาํกดั 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ช.การช่าง  
  2544 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหาร 
    ทัว่ไป บมจ.ช.การช่าง                              
ประสบการณ์ : 2547 - 2555 กรรมการและกรรมการบริหาร 
    บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ  
 
  2547 - 2551 กรรมการ บริษทั เมโทร มอลล ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั  
  กรรมการ บริษทั บีเอม็ซีแอล เน็ทเวร์ิค จาํกดั 
    กรรมการ บริษทั ไตรแอดส์ เน็ทเวคิส์ จาํกดั    
 2547 - 2549 กรรมการและอุปนายกฝ่ายวชิาการ 
    สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :       8 ปี  
 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
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ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั          :      -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :     -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :      จาํนวน 1 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัสาํคญั                :      -ไม่มี - 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557          :      คณะกรรมการบริษทั     7/7   
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)          คณะกรรมการบริหาร    13/13 
                 คณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม    1/1 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      28 เมษายน 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
        ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6  :  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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1)  ในปีท่ีผา่นมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัโดยให้
จ่ายโบนสักรรมการสาํหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557 ในวงเงิน
ไม่เกิน 8,625,000 บาท 

  2)  ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้
กาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ       
ของกรรมการ นอกจากนั้ นยงัได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าท่ี ท่ี รับผิดชอบในฐานะประธาน  หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

                1.  โบนสักรรมการ :      เป็นเงินรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน ซ่ึงพิจารณา 
                     ความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใน 
                     ปีท่ีผา่นมา 

                2.  ค่าตอบแทนกรรมการ :      เป็นค่าตอบแทนสาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการโดยกาํหนดเป็น 
                     วงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

      พิจารณาตามตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในฐานะกรรมการบริษทั และการเป็นสมาชิกใน   
      คณะกรรมการชุดยอ่ย 

      โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็นจาํนวนเงินคงท่ี                 
      ทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 

 

  2.2  ค่าเบ้ียประชุม 

   จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ โดย   
   มีกาํหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

  3)  สําหรับโบนัสกรรมการประจําปี  2557 และค่าตอบแทนกรรมการประจําปี  2558 นั้ น  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2558 เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
(1)   โบนสักรรมการสาํหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท โดยแยกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

 
ตาํแหน่ง จาํนวนคน จาํนวนเงิน (บาท) 

1. ประธานกรรมการบริษทั  1 1,014,957 
2. ประธานกรรมการบริหาร  1 1,014,957 
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3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  1 1,014,957 
4. กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  5 4,225,235 
5. กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ  2 1,386,591 
6. กรรมการบริษทั  2 1,353,292 

รวม  12 10,009,989 
 
(2)   ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

  1.  ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
                            1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

       ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั               200,000  บาทต่อปีต่อคน 
          ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ              200,000  บาทต่อปีต่อคน 
          คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร               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 
          ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม   100,000  บาทต่อปี 

2.  ค่าเบ้ียประชุม จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
โดยค่าเบ้ียประชุมสําหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษทัคร้ังละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุด
ยอ่ย ทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาทต่อคน 

        ทั้งน้ี โดยบริษทัไม่มีการใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 

 
            ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่7 :  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2558 
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  1.  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. และขอ้ 48. กาํหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ังและตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

2.  ในปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหแ้ต่งตั้ง  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ หรือนายณรงค ์พนั 
ตาวงษ ์หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล  แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,040,000 บาท  

     เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอ
แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

     ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้พิจารณาขอ้เสนอ
ให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสํานักงานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) ประกอบกบัไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติให้
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2558  

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ีประชุม 
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ดงัน้ี 

1)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั        

       รายนาม                   เลขท่ีใบอนุญาต         จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 
                       1.  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ         4579                  4 ปี (พ.ศ.2554-2557) 
                 2.  นายณรงค ์พนัตาวงษ ์            3315                          - 
                 3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ         4498                         -  

       คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2558      ทั้งน้ี  
              ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น 
              ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
              กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
 
          2)  กาํหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,210,000 บาท ประกอบดว้ย 
                                  หน่วย : บาท 
                 ปี 2558        ปี 2557      ปี 2556       เพ่ิมข้ึน 
            1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี       1,320,000       1,240,000    1,155,000            80,000 
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            2.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส            1,890,000      1,800,000    1,740,000            90,000 
      รวม            3,210,000      3,040,000    2,895,000          170,000 
 

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เป็นเงิน 170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ
เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีออกใหม่ซ่ึงทาํให้
ระยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของ
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบวา่ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

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

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
รายละเอยีดของกรรมการอสิระ                           
(ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้)                                          

 

ช่ือ : นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร 
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ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
  กรรมการอิสระ 
อาย ุ :  74 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ท่ีอยู ่ : 191/39 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวติัการอบรม :         -    หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 2/2543 
                 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
           -    กรรมการอาชีพในทาํเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่น 1/2550 
   -    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 3/2553 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   -    หลกัสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 
                 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประวติัการทาํงาน : 2557 - ปัจจุบนั         ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
                      บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
  2550 - ปัจจุบนั         ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง บมจ.ช.การช่าง  
  2548 - ปัจจุบนั         กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
                                 และกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
  2542 - ปัจจุบนั         กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
  2534 - ปัจจุบนั         รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บริษทั กระจกไทย-อาซาฮี จาํกดั (มหาชน)  
  2547 - ปัจจุบนั         กรรมการ มูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย 
  2531 - ปัจจุบนั         กรรมการ บริษทั พทัยาเอสเตท จาํกดั 
  2531 - ปัจจุบนั         กรรมการ บริษทั ศรีราชารีสอร์ท จาํกดั 
  2531 - ปัจจุบนั         กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เกียรติธานี คนัทรีคลบั จาํกดั 
  2530 - ปัจจุบนั         กรรมการ บริษทั ไดอะโฆรม เคมิเคิล จาํกดั 
  2529 - ปัจจุบนั         กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

การถือหุน้ในบริษทั              :      256,250 หุน้ (คิดเป็น 0.02 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา 
และส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา       :      มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 
ช่ือ : นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ  
ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
  กรรมการอิสระ  
อาย ุ :  77 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ท่ีอยู ่ :  747/7 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์และประกาศนียบตัรชั้นสูงทางความสัมพนัธ์       
                                                ระหวา่งประเทศ (University of North Carolina at Chapel Hill,N.C.)  
     ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-    ปริญญาตรี สาขาอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-    ประกาศนียบตัรการบริหารจดัการสมยัใหม่ วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  

ประวติัการอบรม         :      -    หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 61/2548 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

            -    หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
    -    หลกัสูตร Fraud and Corruption Risk in Economic Downturn 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
     -    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 3/2553 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     
     -    หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่น 3/2555 
         สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร     
ประวติัการทาํงาน : 2557 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
    บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
    บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
  2543 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
    บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
  2532 - 2541 ผูอ้าํนวยการ สาํนกัข่าวไทย 
                      รองผูอ้าํนวยการ องคก์ารส่ือสารมวลชลแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 
การถือหุน้ในบริษทั              :      -ไม่มี- 
   
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา 
และส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา       :      มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

            ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 
   

 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิเข้าร่วมประชุม 
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ประเภท ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 
  1. บุคคลธรรมดา   
     - มาประชุมดว้ยตนเอง    - บตัรประจาํตวัประชาชน    - หนงัสือเดินทาง 

     - มอบฉนัทะ    - บตัรประจาํตวัประชาชน ผูรั้บมอบฉนัทะ     - บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

       ของผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) 

    - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    - สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อม 

      ผูม้อบฉนัทะพร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง      การรับรองเอกสารถูกตอ้ง 

   - หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)   - หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

  2. นิตบุิคคล   

    - บตัรประจาํตวัประชาชน ผูรั้บมอบฉนัทะ    - บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

       ของผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) 

    - สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั และสาํเนาบตัร    - สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั และสาํเนาบตัร 

      ประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อาํนาจ       ประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของ 

      พร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง      กรรมการผูมี้อาํนาจ  พร้อมรับรองเอกสาร 

       ถูกตอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

   - หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)   - หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
วธีิการมอบฉันทะ 
 

  ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5)      
พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดแบบของหนงัสือมอบฉนัทะไวจ้าํนวน 3 แบบ ดงัน้ี 
  -  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
  -  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
  -  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  

 
         บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีจดัพิมพบ์าร์โคด้ แบบ ข. ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายตามแบบท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้กาํหนด หากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก                 
และดูแลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ไดจ้าก  
 http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html    และโปรดนาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.   ท่ีมีบาร์โคด้มา
ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 
  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดาํเนินการ
ดงัน้ี 
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  1.  ผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ข. เท่านั้น 
  2.  ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึง 
  3.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะ โดยเลือก
เพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวดงัน้ี 
        3.1  นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร กรรมการอิสระ หรือ 
        3.2  นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ  กรรมการอิสระ 
  4.  ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้ง     
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้ งน้ี บริษัทได้อาํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะ              
ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
  5.  เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงับริษทั      
เพ่ือตรวจสอบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 
  ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก          
การลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็น   
ผูรั้บฝาก และดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
  บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมประมาณ 2 ชัว่โมงหรือตั้งแต่    
เวลา 7.30 น. เป็นตน้ไปในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2558 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร             
ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อม
น้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12) 
 
การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 40. กาํหนดไวว้า่ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง โดย
การออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
 
  1. วาระทัว่ไป 
       1.1  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยการใชบ้ตัรลงคะแนนสียงเฉพาะสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ทั้งน้ีถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผูถื้อ
หุน้เห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือให้เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนน
ดงักล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 
       1.2  ในกรณีมอบฉนัทะ 
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                             ก.  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น                 
                                  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ให ้                                 
                                  ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
                            ข.  หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือ 
                                  มอบฉนัทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด  
                                  นอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม  
                                  ขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

  2.  วาระเลือกตั้งกรรมการ 
  สาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 16. กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง
หุน้ต่อหน่ึงเสียงและมีวธีิการออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
  (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
  (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น                        
                          กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
  (3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน                         
                          กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา 
                          มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 

  ผูถื้อหุ้นทุกท่าน (ยกเวน้กรณีผูม้อบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแลว้ ไม่ตอ้งออกเสียงอีก) จะไดรั้บ
บตัรลงคะแนน เพ่ือลงคะแนนเสียงให้กบักรรมการแต่ละท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงเฉพาะสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ทั้งน้ีถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ หากมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้
เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในหอ้งประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
         ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

ผูถื้อหุน้ 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

มาดว้ยตนเอง 
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          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 

 

ข้อบงัคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน  
มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียน 
 ผู้รับมอบฉันทะ 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจาํตวั 
แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัร 
ประจาํตวัผูม้อบและผูรั้บมอบฉนัทะ 

*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 9.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามลาํดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน 
วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(สาํหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน 
(ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 5 เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกราย) 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
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 ขอ้ 33. การประชุมใหญ่ของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสํานกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 
หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด   
 
 ขอ้ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”      
การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระทาํภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุม        
ผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั”  
       คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน     
ซ่ึงมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้ งหมด เข้าช่ือกันทําหนังสือ                
ในฉบบัเดียวกนั ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัก็ได ้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุเหตุผลว่าให้
เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ
หุน้  
  
 ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ือง
ท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  
              อน่ึง  คาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  
 
 ขอ้ 36. การประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่  
ยีสิ่บหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 
(1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
              ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้ง
ครบองคป์ระชุม  
 
 ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 
การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 
 ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ 
              การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทั
มหาชนจาํกดักาํหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
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     ก.      จาํนวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่ 
     ข.      ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ  
     ค.      คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
 ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  
             ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ   
              การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ   
จากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
              เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมด    
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั                

การมอบหมายให้แก่บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ วธีิการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
 ขอ้ 15. บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้
เป็นผูพิ้จารณาเลือกตั้ ง และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือก
กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ และ
ตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมก็ได ้และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร   
 
 ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี   
          1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
               2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนกรรมการทั้งหมด      
ท่ีจะต้องเลือกตั้ งในคราวนั้ น  หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเป็นรายบุคคล           
ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
               3) ในกรณีท่ีทาํการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลง
มาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ใชว้ิธีจบั
สลาก  
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 ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3) 
             กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่า  
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  
             กรรมการผูพ้น้จากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 
 
การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
  
 ขอ้ 17. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด  
             กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็
ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  
             ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้ ง              
เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  
 
การจ่ายเงนิปันผล 
 
 ขอ้ 51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่    
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
            เงินปันผลให้จ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ 
            ในกรณีท่ีบริษทัยงัจาํหน่ายหุ้นไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบ            
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กไ็ด ้
              คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไร
สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
              การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ      
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
ดว้ย มิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  
 
 ขอ้ 52. บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น โดยใหค้ณะกรรมการจดัทาํความเห็นเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
เร่ืองอ่ืนๆ 
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 ขอ้ 54. บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพย ์       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนั
และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 
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หมายเหตุ  เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกเร่ืองการเดินทางสาํหรับผูถื้อหุน้   บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

มีบริการรถตูรั้บส่งจากสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น สุทธิสาร มาท่ีบริษทั ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.30 น. โดยรถตู ้
จอดรอรับดา้นในสถานีตาํรวจนครบาลสุทธิสาร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


