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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
ของ 

บริษทั ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
   ประชุมเม่ือ    วนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. 
   ท่ี       หอ้งสุพรรณิการ์ ชั้น 4  

เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

    นายณัฐวุฒิ  ตรีวิศวเวทย์ ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวช้ีแจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอ
เพ่ิมวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนท่ีบริษทัจะส่ง
หนังสือเชิญประชุม  โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  www.ch-karnchang.co.th ตั้ งแต่วันท่ี  15 
กนัยายน 2557 รวมทั้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงในการประชุมคราวน้ี ไม่
มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2558 
เป็นตน้มา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

    เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงถึงวิธีปฏิบติัสาํหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระ
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง โดยการลงมติเป็นดงัน้ี 
-  วาระท่ี 1  วาระท่ี 3  วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง  

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
-   วาระท่ี 2   เป็นวาระเพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  
- วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม            
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2. สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ผูถื้อหุ้น
เรียบร้อยแลว้    เพื่อใชใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ  เท่านั้น 
โดยประธานท่ีประชุมจะถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหย้กมือข้ึน 
เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน โดยจะไดน้าํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง
ไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉนัทะ
แลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้  บริษทัไดท้าํการรวบรวมคะแนนไวใ้น
คอมพิวเตอร์แลว้  ดงันั้น ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ ไม่
ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก   

4. บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นระบบบาร์โคด้ และไดแ้ต่งตั้งให้บริษทั 
เดอะลีจิสท ์จาํกดั เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั   ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัท   และได้เชิญ
ตวัแทนผูถื้อหุ้นมาเป็นผูส้ังเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนเสียง 2 ท่าน  ซ่ึง นายธรรมนูญ จุล
มณีโชติ และ นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนผูถื้อหุน้อาสาเป็นพยานตรวจนบัคะแนนเสียง
ร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

5. หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะซักถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการช้ีแจงเพิ่มเติม
ในประเด็นใด ขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ นามสกุล เพื่อจะไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้นรายงานการ
ประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามเม่ือจบการนาํเสนอในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบ
ทุกวาระแลว้ 

เลขานุการบริษทัไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และท่ีปรึกษากฎหมาย ดงัน้ี 

1)  กรรมการบริษัททีเ่ข้าประชุม 
                  1.  นายอศัวนิ คงสิริ ประธานกรรมการบริษทั     (กรรมการอิสระ)                
                  2.  นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์      กรรมการบริษทั    
    ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่        
    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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                                  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
                  3.  นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร     กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ  
       ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
    ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        
                  4.  นายถวลัยศ์กัด์ิ  สุขะวรรณ       กรรมการบริษทั     (กรรมการอิสระ) 
    กรรมการตรวจสอบ  
       กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        
                  5.  ดร. ภาวิช ทองโรจน์              กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 
  กรรมการตรวจสอบ 
       ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม     
                  6.  นายณรงค ์แสงสุริยะ             กรรมการบริษทั   
                                  กรรมการบริหาร 
    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
     กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
       รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานปฏิบติัการ        
                   7.  นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์            กรรมการบริษทั  
                                 กรรมการบริหาร 

8.  นายประเสริฐ มริตตนะพร     กรรมการบริษทั   
       กรรมการบริหาร 
       กรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร        
                   9.  นายรัตน์ สนัตอรรณพ           กรรมการบริษทั 
        กรรมการบริหาร 
     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 
                  10.  ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์           กรรมการบริษทั            
                  11.  ดร. อนุกลู ตนัติมาสน์          กรรมการบริษทั  
        กรรมการบริหาร 
 กรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน 
         ทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไป 
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2)  ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม  
    1.  นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2                                 
     2.  นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซ้ือ                                 

                   3.  นายวชัระ แสงหตัถวฒันา        ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวิศวกรรม                
     4.  นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน       

3)  ผู้สอบบัญชี      
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ   บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

4)  ทีป่รึกษาทางการเงิน  
นายประเสริฐ ภทัรดิลก     บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั 

5)  ทีป่รึกษากฎหมาย   
    นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์   บริษทั เดอะลีจิสท ์จาํกดั     

ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน  

6)  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
นางทิพาภรณ์ อุนศิริ 

 

นายอัศวิน คงสิริ  ประธานกรรมการบริษัท  ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 และไดแ้ถลงต่อผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมก่อน
เร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่า ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 28,150 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ทั้ งส้ิน 1,693,896,872 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา           
9.30 น. มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 2,360 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้ งส้ิน 1,092,696,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
64.5079 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด แยกเป็นผูถื้อหุน้ 
    มาประชุมดว้ยตนเอง 585 ราย จาํนวนหุน้          63,462,645  หุน้ 
    รับมอบฉนัทะ     1,775 ราย จาํนวนหุน้     1,029,233,916  หุน้ 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงกาํหนดให้มีผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้ง      
มีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให ้
นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 750 ราย เป็นจาํนวน 
237,723,204 หุ้น และมอบฉันทะให้ นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมแทน
จาํนวน 219 ราย เป็นจาํนวน 82,847,371 หุน้ 

ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 

       ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ท่ีจะรับรองใน
วาระน้ี เป็นรายงานจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ 
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึง
บริษทัไดน้าํส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2557 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอแกไ้ข โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสาํเนารายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2557 ซ่ึงไดน้าํส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. 
ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น เห็นควร
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ดงักล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมระหว่างผูถื้อหุ้นกบัตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเราอนุมติัเขา้ไปดาํเนินการแทนเรา เพราะฉะนั้นเป็นเร่ือง
ระหว่าง 2 ฝ่ายตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2553 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) เพื่อสอบถาม ติดตาม 
รายงานความคืบหนา้ ใหข้อ้สงัเกตุต่างๆ ตาม พ.ร.บ.  

ในวาระท่ี 1 น้ี ตามความจริงแลว้เพื่อเป็นการส่งเสริมการประชุมให้มีธรรมาภิบาลสูงข้ึน 
วาระท่ี 1 น้ี หลงัจากบริษทัฯ ออกรายงานการประชุม 14 วนัแลว้ ผมได้โทรหาเจา้หน้าท่ีเพราะผมตาม
ตลอดเวลา โทรหาเจา้หนา้ท่ีแจง้ไปเม่ือวนัท่ี 14 พ.ค. บอกว่าจะตอ้งแกไ้ขรายงานการประชุม แลว้วนัท่ี 18 
พ.ค. ก็ได้ส่งอีเมล์เขา้มาท่ี Webmaster@ch-karnchang.co.th ในนั้นจะบอกหมดว่าผมไดคุ้ยกับเจา้หน้าท่ี
ผูห้ญิงในวนันั้น แลว้หลงัจากนั้นก็ส่งอีเมลเ์ขา้มาถึงประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร พอ
ไดรั้บรายงานท่ีส่งไปเชิญประชุมแลว้ก็ได ้forward email นั้นมายงับริษทัอีกคร้ังหน่ึง ผม forward email 
ประมาณวนัท่ี 10 กว่าๆ เขา้ไปยงัเลขานุการตามท่ีหนงัสือแจง้มา เพราะฉะนั้นเรียนว่า ตามจริงคิดว่าบริษทั
คงไดรั้บแลว้ เพราะอีเมลท่ี์ส่งมาน้ีไม่มีตีกลบั เพราะฉะนั้นเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดรั้บทราบ ผมไดส่้งอีเมล์
เรียนประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง ตามท่ีไดมี้การบนัทึกรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 29 เม.ย. 2557 ตามท่ีได้ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พ.ค.2557 จาํนวน 39 หน้า ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 พ.ค.2557 ได้ติดต่อกับพนักงานของ
บริษทัฯ เพื่อขอแกไ้ขในรายงานการประชุมให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และสอดคลอ้งกนักบัวิดีทศัน์ท่ี
ปรากฏในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จึงไดมี้รายการแกไ้ขเป็นขอ้ ดงัน้ี  

1. หนา้ท่ี 5 ขอ้จาํกดัของการเสนอวาระ หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระนั้น ควรจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้นอ้ยกว่าน้ีเพื่อท่ีจะไดมี้ผูเ้สนอเร่ือง 
ให้ความคิดมาเป็นจาํนวนมาก แต่ถ้าตั้ งข้อกําหนด/หลักเกณฑ์สูงเกินไป ก็จะไม่มีใครเสนอเร่ืองมา 
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ประกอบกบัขอ้มูลในเวบ็ไซตเ์ป็นขอ้มูลเก่าของปี 2555 คือ 31 ธ.ค.2555 ไม่ใช่ 31 ธ.ค. 2556 ดงัเอกสารท่ี 
download มาให้ ซ่ึงได ้download เอกสารจากในนั้นมาให้เห็นชัดเจนว่าเป็นเอกสารเก่าไม่ไดอ้พัเดทใน
ขอ้มูล  

2. หนา้ท่ี 17 นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุน้สอบถามและใหค้วามเห็นต่อท่ีประชุม โดยให้
นาํขอ้มูลมาแสดงดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ก็จะมีขอ้มูลข้ึนจอเป็น Dividend ของ CK ว่าอย่างไรบา้ง ใน
นั้นกมี็หมด ตามจริงกเ็อามา download thumbdrive ตั้งแต่ก่อนการประชุมแลว้เม่ือปีท่ีแลว้ 

3. หนา้ท่ี 18  บรรทดัท่ี 9 แกค้าํว่า 0.15 เป็น 0.35 บรรทดัท่ี 16 แกค้าํว่า 40% เป็น 0.728 บาท 
(คืออยา่งนอ้ยก็ตอ้งจ่าย 0.728 บาท) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแกไ้ขให้ถูกตอ้งต่อไปดว้ย จกัขอบคุณ
มาก ในทา้ยอีเมลก์็มีเบอร์โทรศพัทข์องผมเรียบร้อย เพื่อให้เขา้ใจว่าผมไดท้าํหนา้ท่ีผูถื้อหุ้น ไดต้รวจสอบ 
ติดตามการดาํเนินงานของท่าน และเสนอแนะว่าเป็นอยา่งนั้นๆ เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่านั้นก็ขอเสนอได ้ผม
ไม่มีปัญหาเร่ืองรับรองแต่ตอ้งทาํให้ถูกต้องตาม CG ก็เป็นเร่ืองซ่ึงช่วยกันทาํให้เกิดธรรมาภิบาล เพื่อ
ประโยชน์ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และใหบ้นัทึกรายงานการประชุมของวนัน้ีดว้ย  

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ ์ผูถื้อหุ้น กล่าวว่า ในวาระน้ีขอแสดงความช่ืนชมเร่ืองการ
บนัทึกรายงานการประชุมของบริษทัว่าสามารถคงสาระ ใจความสําคญัไดค้รบถว้นสมบูรณ์ความ สมกบั
เป็นองคก์รชั้นนาํ หากผูใ้ดมาประชุมเม่ือปีท่ีแลว้ เม่ือไดอ่้านบนัทึกรายงานการประชุมจะสามารถยอ้นกลบั
ไปเห็นภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงไดใ้นวนันั้น หรือถา้มิไดม้าประชุมกส็ามารถหาอ่านไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง ช.
การช่าง ตอ้งขอขอบคุณทางบริษทัท่ีไดน้าํขอ้มูลท่ีปรากฏในการประชุมข้ึนเผยแพร่สู่สาธารณชนไดใ้นเวลา
อันรวดเร็วหลังจากเสร็จส้ินการประชุม เน่ืองจากปีท่ีแล้วมีให้เลือกได้ทั้ งในรูปแบบของ VDO หรือ 
Download file แต่เม่ือวานน้ีไดเ้ปิดดูเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกคร้ัง พบว่าไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบใหม่ ในคราว
น้ี VDO ไม่มี เหลือเพียงไฟลใ์ห ้Download กใ็ชไ้ด ้

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู ้ถือหุ้น  กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ  ซ่ึ งสรุปความเป็น
ภาษาไทยไดด้งัน้ี ขอแสดงความช่ืนชมประธาน คุณอศัวิน คงสิริ ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ี และ
กล่าวช่ืนชมประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน (CFO) ของบริษทั สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ไดย้ก
ยอ่งให ้CFO ของบริษทัเป็น CFO ยอดเยีย่มแห่งประเทศไทย  เน่ืองจาก IAA ไดติ้ดตามการดาํเนินงานของ
ท่านมาโดยตลอดและเห็นว่า ท่านเป็นผูท่ี้ทาํประโยชน์สูงสุดให้กบัประเทศ ผูถื้อหุ้นรายย่อย จึงสมควร
ไดรั้บการยกยอ่ง และขอแสดงความยนิดีกบัท่าน ซ่ึงถือเป็นกระบอกเสียงให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยทุกราย ไม่
เฉพาะแต่ผูถื้อหุ้นรายใดรายหน่ึงเท่านั้น แต่รวมถึงผูถื้อหุ้นรายย่อยทุกราย  และเห็นว่า ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และ กลต. พิจารณารายงานการประชุม มิไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง  ในขณะท่ี IAA และสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทยมีการส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุม ดงันั้น ความเห็นของทางสมาคมฯ จึงควรไดรั้บการ
รับฟัง  วนัน้ี คือ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 เป็นวนัสุดทา้ยของการปฏิบติัตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย ์ จึง
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ขอเสนอแนะให้บริษทัส่งรายงานผูส้อบบญัชี และจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM) ในปีต่อไปให้เร็ว
ยิง่ข้ึน  อีกประการหน่ึงคือ ภายหลงัจากวนัท่ีลงในงบดุลของบริษทั ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีดีท่ีสุดใน
เอเชีย ตามการจดัอนัดบัดชันีช้ีวดัความยัง่ยนืทางธุรกิจของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) ซ่ึง
มีบริษทัจากประเทศไทยถึง 10 แห่งท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัในดชันีดงักล่าว แต่ยงัไม่มีช่ือของบริษทัปรากฏ
อยู ่ ซ่ึงผูถื้อหุน้เห็นว่า รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัมีความน่าเช่ือถือเป็นอยา่งมากและน่าช่ืนชม
เป็นอยา่งยิง่ จึงขอใหบ้ริษทัแข่งขนักบับริษทัเหล่านั้นให้ได ้ ในขณะท่ีประเทศอ่ืนในเอเชียนั้น มีเพียงหน่ึง
หรือสองบริษทัเท่านั้นท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัน้ี นับว่าน้อยมากหากเทียบกบัประเทศไทย ทั้งน้ี เน่ืองดว้ย
แนวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เป็นสําคญั 
นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัส่ง CD-Rom ให้ผูถื้อหุ้น ซ่ึงกว่าร้อยละ 62 ของประชาชนใน
ประเทศไทย รวมทั้งผูถื้อหุ้นบางราย ไม่มีแลป็ทอ็ปใช ้หรือถา้มี ก็เป็นจาํนวนท่ีนอ้ยมาก  ดงันั้น CD-Rom 
ท่ี ส่งไปก็คงไม่ได้ใช้ จึงเสนอทางเลือกโดยให้ลองใช้โปรแกรมฟรีของ Seagate หรือใช้ QR Code 
เช่นเดียวกบับริษทัการบินไทยฯ  อีกทั้ง บริษทัยงัสามารถจดัทาํขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้เลือก และ
ศึกษาขอ้มูลไดภ้ายในสิบส่ีวนัตามท่ีกาํหนด  และส่งหนงัสือเชิญประชุมใหเ้ร็วข้ึน จะไดมี้เวลาจดัส่งขอ้มูล
ตามรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นเลือก  และขอช่ืนชมการบนัทึกรายงานการประชุมว่าทาํได้ดี   และกล่าวช่ืมชม
กรรมการทุกท่าน ประธานและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีบริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นบริษทัยอดเยี่ยม
ลาํดับท่ีห้าของประเทศไทย จากนิตยสารการเงินการธนาคาร (Money & Banking) ท่ีจดัพิมพ์ในเดือน
พฤษภาคมของทุกปี 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และไดช้ี้แจงว่า เน่ืองจาก ช.การช่าง เป็นบริษทัไทย จึงขอให้ผูถื้อ
หุน้ใชภ้าษาไทยในการประชุม 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น กล่าวว่า ถา้ดูในหน้าท่ี 21 บรรทดัท่ี 9 แกจ้าก 0.15 บาท 
เป็น 0.35 บาท แลว้ก็ในบรรทดัท่ี 16 หนา้เดียวกนั แกจ้าก 40% เป็น 0.728 บาท ซ่ึงตามความจริงตวัเลขนั้น
จะโชวข้ึ์นจอวนันั้นแลว้ท่ีว่าหายไปคือขอ้เสนอ CK Dividend จะตอ้งปรากฏอยูใ่นหนา้ 20 ซ่ึงหายไป ผม
ไม่มีปัญหารับรอง แต่อยากให้มีข้อมูลน้ีสมบูรณ์เพื่อจะเป็นบันทึก  หลักการ หลักฐานต่อไปตาม
หลกัธรรมภิบาลท่ีดี ตามมาตรา 85 พ.ร.บ.บริษทัมหาชน เพราะฉะนั้นจาํเป็นอยา่งยิง่ แต่ว่าก่อนท่ีจะเพื่อให้
การบนัทึกรายงานการประชุมน้ีสมบูรณ์และมีหลกัการตามธรรมาภิบาลและสารบญัท่ีดี ขออนุญาตว่า ใน
หน้าท่ี 7 กรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม ไม่ใช่เขา้ร่วมประชุม เขา้ประชุมกบัเขา้ร่วมประชุมคนละเร่ืองกนั 
แลว้กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุม ไม่ใช่เขา้ร่วมประชุม ส่วนบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่สอดคลอ้งตาม พ.ร.บ.บริษทั
มหาชน เขา้ร่วมประชุม อนันั้นเป็นประเด็นสําคญั ถึงเร่ืองอีกหลายจุดก็จะขอเสนอแนะเพื่อจะให้เป็น
บนัทึกหลกัฐานท่ีถูกตอ้งต่อไป 
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นายอนันต ์พฒันะธเนศ ผูถื้อหุ้น ไดก้ล่าวเสนอแนะว่า ในวาระท่ี 1 ไดใ้ชเ้วลาหมดไปคร่ึง
ชั่วโมง เพื่อท่ีจะรับรองรายงานการประชุม ใครท่ีไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นว่าไม่สมบูรณ์ ก็สามารถท่ีจะ
ลงคะแนนวา่ไม่เห็นดว้ยได ้  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,132,466,965  เสียง 
เห็นดว้ย           1,132,466,030  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  
งดออกเสียง              935  เสียง   

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียง      
เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ตามทีเ่สนอ 

วาระที ่2     พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

   ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 45. กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัจดัส่ง
รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี         
พร้อมขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ซ่ึงปรากฏตามรายงานประจาํปี 
2557 ในหัวขอ้ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตามท่ีไดน้าํส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต์
ของบริษทัล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2558 และขอให้ นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและ
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อท่ีประชุม 

  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร กล่าวช้ีแจงสรุปผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ท่ีผา่นมา โดยไดด้าํเนินการต่างๆ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สรุปประเด็นสําคญัในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 

24 มกราคม 2557 บริษทั ทริสเรตต้ิง จาํกดั ปรับเพิ่มแนวโนม้อนัดบัเครดิตองคก์รจาก  
“BBB+ / Stable" เป็น “BBB+ / Positive" 

4 สิงหาคม 2557 ขายหุน้ของบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ใหก้บับริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั 
และนิติบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวโยงกบับริษทัฯ จาํนวน 1,025 ลา้นหุน้  
คิดเป็น 5% ส่งผลให ้
- คงเหลือสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 25.19%  
- มีรายไดจ้ากการขายหุน้จาํนวน 1,691 ลา้นบาท 
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- ไดก้าํไรในงบการเงินรวมเป็นมูลค่า 1,016 ลา้นบาท   
- ไดก้าํไรในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 656 ลา้นบาท  

23 กนัยายน 2557 จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.20 บาท/หุน้  
5 พฤศจิกายน 2557 ขายหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ใหก้บันกัลงทุนทัว่ไปจาํนวน 21 ลา้นหุน้ 

คิดเป็น 1.91% ส่งผลให ้
- คงเหลือสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 29.87% 
- มีรายไดจ้ากการขายหุน้จาํนวน 530 ลา้นบาท 
- ไดก้าํไรในงบการเงินรวมเป็นมูลค่า 253 ลา้นบาท  
- ไดก้าํไรในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 168 ลา้นบาท  

10 พฤศจิกายน 2557 ลงนามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ เฟส 2 กบั บริษทั บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั มูลค่า 4,310 ลา้นบาท 

4 ธนัวาคม 2557 ดาํเนินการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินส่วนต่อขยาย ลอดใตแ้ม่นํ้ าเจา้พระยา
อุโมงคแ์รกแลว้เสร็จ  

23 ธนัวาคม 2557 - ลงนามสญัญาก่อสร้างโรงผลิตนํ้าประปาแห่งท่ี 2 ในพื้นท่ีสมุทรสาคร-นครปฐม  
  กบับริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) มูลค่า 2,904 ลา้นบาท  
- ลงนามสญัญาโครงการขยายกาํลงัการผลิตนํ้าประปาในพ้ืนท่ีปทุมธานี-รังสิต   
  กบับริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั มูลค่า 367 ลา้นบาท  

21 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให ้
- สนบัสนุนการดาํเนินการควบบริษทัระหวา่ง บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    
   (BECL) กบับริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL)   
- ขายหุน้บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ใหก้บับริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  
   (CKP) มูลค่า 4,344 ลา้นบาท  

26 มกราคม 2558 โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรีเสร็จส้ินการก่อสร้างในระยะท่ี 1 ทาํการผนันํ้าใน
แม่นํ้าโขง และเร่ิมการก่อสร้างในระยะท่ี 2  

30 มกราคม 2558 บริษทั ทริสเรตต้ิง จาํกดั ปรับเพิ่มอนัดบัเครดิตองคก์รจาก “BBB+ / Positive" เป็น “A- / 
Stable”  

9 มีนาคม 2558  เร่ิมดาํเนินการขดุเจาะอุโมงคร์ถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย ลอดใตแ้ม่นํ้ าเจา้พระยา
อุโมงคท่ี์ 2  
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โครงการในปัจจุบนั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
ระยะเวลา มูลค่าโครงการ 

(ลา้นบาท) 
มูลค่า
คงเหลือ 

(ลา้นบาท) 

ความ
คืบหนา้ 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง      
-  สญัญาท่ี 1 :  งานโครงสร้างยกระดบั (ส่วนตะวนัออก) 2552-2557 14,687 21 99.8% 
- สญัญาท่ี 4 : บริหารโครงการ จดัหาและติดตั้งอุปกรณ์  
   งานระบบรถไฟฟ้า 

2556-2559 20,011 15,408 23.0% 

2. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าคลองพระองคไ์ชยา 
    นุชิต-อ่างเกบ็นํ้าบางพระและอาคารประกอบ 

2553-2557 2,169 13 99.0% 

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย      
- สญัญาท่ี 2 :ก่อสร้างเสน้ทางใตดิ้น ช่วงสนามไชย-ท่าพระ 2554-2560 9,988 3,196 68.0% 
- สญัญาท่ี 5 : งานวางราง 2554-2560 4,672 1,869 60.0% 
4. โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  2554-2558 4,619 508 89.0% 
5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว      
- สญัญาท่ี 1 : งานโยธา 2555-2559 13,167 5,793 56.0% 
- สญัญาท่ี 2 : งานวางราง  2556-2560 2,243 1,436 36.0% 
6. โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี  2554-2562 76,645 40,852 46.7% 
7. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
     กรุงเทพมหานคร  

2555-2559  22,500 15,300 32.0% 

8. โครงการตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษ 
     รอบท่ี 3 ระยะท่ี 3 (อุรุพงษ-์บางโคล่)  

2557-2558  27 122 55.0% 

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค 
     สาขาลาํปาง  

2556-2558  615 105 83.0% 

10. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2  
       (โรงไฟฟ้า BIC-2) 

2557-2560  4,310 4,310 0.0% 

11. โครงการก่อสร้างโรงผลิตนํ้าประปาแห่งท่ี 2 ในพื้นท่ี 
       สมุทรสาคร-นครปฐม  

2558-2559  2,904 2,904 0.0% 

12. โครงการขยายกาํลงัการผลิตนํ้าประปาในพื้นท่ี 
       ปทุมธานี-รังสิต   

2558-2558  367 367 0.0% 

13. โครงการอ่ืน ๆ  2555-2558  7,878 1,489 81.1% 

รวม 186,802 93,583  
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โครงการของภาครัฐทีจ่ะเกดิขึน้ตั้งแต่ปี 2558 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ (พระราม 9 - มีนบุรี) 
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ู(แคราย - มีนบุรี) 
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สาํโรง) 
4. โครงการรถไฟทางคู่ 
5. โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 
6. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา 
7. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สายพทัยา - มาบตาพดุ 
8. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สายบางใหญ่ - บา้นโป่ง - กาญจนบุรี 
9. โครงการรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน (Standard Gauge) ความร่วมมือระหวา่งไทย - จีน 
 

ธุรกจิการลงทุนในสัมปทานของบริษัท 

ข้อมูล ณ  
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

บมจ.ทางด่วน
กรุงเทพ 

บมจ.รถไฟฟ้า
กรุงเทพ 

บมจ.ททีี
ดับบลวิ 

บมจ.ซีเค 
 พาวเวอร์ 

บจ.ไซยะบุรี
พาวเวอร์ 

ช่ือย่อหุ้น BECL BMCL TTW CKP - 
สัดส่วนการถือหุ้น 15.15% 25.19% 19.04% 29.87% 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 ยงัไดใ้ห้ความสําคญัและดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น 

- กิจกรรม “ฟังธรรม กบั พระครูปลดับณัฑิต อินฺทเมธี” 
- กิจกรรม “หน่ึงหยด คือ ชีวิต ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวิตใหม่” 
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- กิจกรรม “การแข่งขนัฟุตบอล CK Cup 2014”  
- กิจกรรม “การบริจาคเงินเพื่อสงัคมและการศึกษา” 
- กิจกรรม “สานฝันป้ันดาว รุ่นท่ี 1” 
- กิจกรรม “Shred2Share” 
- ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐจดักิจกรรมอบรมอาชีพในดา้นต่าง ๆ อบรมหลกัสูตรการทาํอาหาร 

กิจกรรมวนัเดก็ บริการตดัผมฟรี   
- การสนบัสนุนงบประมาณดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุน้ ไดเ้รียนเชิญคุณสืบศกัด์ิ พิภพมงคล เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้และ
ชมรมผูถื้อหุ้นไทย กล่าวแสดงความช่ืนชม บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดด้าํเนินงานมาเป็นเวลา
ยาวนาน ซ่ึงทุกคนกไ็ดรั้บผลประโยชน์จากบริษทั 

นายสืบศกัด์ิ พิภพมงคล ผูถื้อหุน้ กล่าววา่ ท่านประธานและท่านผูถื้อหุน้ท่ีเคารพ วนัน้ีนบัเป็น
โอกาสดีของผูถื้อหุ้นท่ีไดมี้โอกาสมาร่วมประชุมและรับทราบการดาํเนินงานของ บริษทั ช.การช่าง จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีทาํงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคให้แก่บา้นเมืองของเรา และในประเทศท่ี
ใกลเ้คียง ความเจริญกา้วหน้าของ บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) นับตั้งแต่ก่อตั้งมาหลายสิบปีจนถึง
ปัจจุบนัน้ี นับว่าทาํประโยชน์ให้กบัประเทศชาติและสังคม และกิจการต่างๆ ท่ีไดถ่้ายรูปมาให้ดูนั้นเรา
ทราบว่าบริษทัมีโครงการใหญ่ๆ โครงการดีๆ เป็นประโยชน์ต่อบา้นเมืองหลายโครงการ เช่น โครงการ
นํ้าประปา ถนนหนทาง รถไฟใตดิ้น โครงการดา้นพลงังานต่างๆ ฉะนั้นความสาํเร็จต่างๆ ของบริษทั ช.การ
ช่าง จาํกดั (มหาชน) เราเห็นไดช้ดั ทั้งน้ีดว้ยการท่ีมีผูน้าํในองคก์รท่ีมีวิสัยทศัน์ นาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่
บริษทัของเรา คณะกรรมการทุกท่านและบุคลากรทุกท่านของบริษทัไดใ้ชค้วามสามารถในการปฏิบติังาน 
ไดใ้ชว้ิสยัทศัน์ท่ีดี และยดึถือธรรมาภิบาลท่ีดี จึงทาํใหบ้ริษทัเจริญกา้วหนา้มาถึงปัจจุบนัน้ี ในฐานะผูถื้อหุน้ 
ในฐานะสมาชิกชมรมผูถื้อหุน้ไทย พวกเราขอสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจให้ท่านผูบ้ริหาร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งท่านประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตลอดจนคณะกรรมการและบุคลากรทุกคน 
เราเป็นกาํลงัใจใหท่้านเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของบริษทัของเรา และขอใหท่้านประสบความสาํเร็จในการ
ทาํงานใหก้บับริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  

นายสุริยพงษ์ วฒันาศักด์ิ ผูถื้อหุ้น กล่าวว่า ก่อนอ่ืนก็จะขอช่ืนชมในความก้าวหน้า ผล
ประกอบการท่ีดี และสอบถามในประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองของการจดัการบริหารความเส่ียงของทางบริษทั คือ
เป็นบริษทัท่ีใหญ่มากๆ บริษทัลูก บริษทัย่อยเยอะ ขอภาพรวมเร่ืองการจดัการความเส่ียงเป็นอย่างไร มี
อะไรซ่ึงเป็นประเด็นหลกัของเร่ืองความเส่ียงของบริษทั และเน่ืองจากการก่อสร้างท่ีมีเยอะมาก อตัราการ
เกิดปัญหาอุบติัเหตุในไซตง์านต่างๆ โดยภาพรวมของบริษทัมีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด 
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ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร
ความเส่ียง ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ช้ีแจงว่า สําหรับคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงของ ช.การช่าง ก็พยายามท่ีจะติดตามและมีการประเมินความเส่ียงทุกๆ 
ปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ท่ีผ่านมาทางคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ไดร่้วมมือกับ
แผนกบริหารต่างๆ ของ ช.การช่าง ทุกแผนก ซ่ึงไดมี้การยกปัญหาเร่ืองความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนแต่ละหวัขอ้ จาก
ตวัเลขการบริหารความเส่ียงท่ีมีการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีขอ้สรุปว่า ปัญหาท่ีไดติ้ดตามมา
ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบนัมีทั้งหมด 46 ขอ้ดว้ยกนั ทั้ง 46 ขอ้เป็นปัญหาความเส่ียงระดบัเลก็และปานกลาง มี
เพียง 3 ขอ้ ท่ีเป็น Key Risk ขนาดปานกลางท่ีกาํลงัติดตาม เพียง 3 ขอ้ไดแ้ก่ 1. “บริษทัฯ ไม่ไดรั้บประโยชน์
จากการลงทุนตามเป้าหมาย" เช่น การลงทุนใน BMCL ซ่ึงตอนน้ีก็ดีมากแลว้และไดไ้ปควบรวมกบั BECL 
เพราะฉะนั้นปัญหาความเส่ียงในประเด็นน้ีกจ็ะลดความเส่ียงลง  2. "ความล่าชา้ในการดาํเนินโครงการของ
ภาครัฐ" ซ่ึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงได้มีการวิเคราะห์ถึงเร่ืองโอกาสและ
ผลกระทบว่าเป็นอย่างไร คะแนนท่ีออกมาก็ปานกลาง ตอนน้ีอย่างท่ีเราทราบกนั โครงการท่ีเป็นของรัฐ 
รัฐบาลกเ็ร่งรัดใหเ้กิดข้ึนและเบิกจ่ายเร็วข้ึนดา้นงบประมาณ และ 3. "การบนัทึกตน้ทุนโครงการก่อสร้างไม่
สอดคลอ้งกบังบประมาณของทางบญัชี" โดยไดมี้การปรับปรุงและติดตามการจดัสรรเร่ืองตน้ทุนก่อสร้าง
ให้สอดคลอ้งกบังานท่ีเสร็จเพื่อแสดงฐานะการเงินท่ีถูกตอ้งใกลเ้คียงตน้ทุนจริงมากท่ีสุด นอกจากน้ีท่ี
ประชุมไดมี้การยกประเด็นปัญหาข้ึนมาอีก 1 ขอ้ เก่ียวกบัปัญหาเร่ืองภยัธรรมชาติและเร่ืองการเมืองท่ีไม่
แน่นอน หากเกิดข้ึนแลว้จะกระทบกบัภาคก่อสร้างอย่างไร และมีความเสียหายอย่างไร โดยเพิ่มเป็นขอ้ท่ี 
47 ซ่ึงตอนน้ีกาํลงัศึกษาและประเมินอยูว่่าจะเอาคะแนนในการประเมินอยา่งไรเพราะโอกาสท่ีจะเกิดนอ้ย
มาก เช่น ภยัธรรมชาติในประเทศไทยตอนน้ีจะมีเร่ืองนํ้ าท่วม ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดอาจจะนอ้ยมาก ทั้งหมดก็
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งประเมินและติดตาม ส่วนความเส่ียงทัว่ฯไปท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างและการลงทุนบริษทัฯได้
สรุปไวใ้นรายงานประจาํปี รวมประมาณ  8 ขอ้ ตวัอยา่งเช่นความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ 

นายวลัลภ กมลคุม้สกุล ผูถื้อหุ้น ขอแนะนาํให้จดัสถานท่ีประชุมใกลแ้นวรถไฟฟ้า เน่ืองจาก
การเดินทางสะดวกกวา่  

ประธานฯ รับไปพิจารณาในการดาํเนินงานของบริษทัต่อไป 

นายสมคิด วงศภ์ากร ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ณ วนัน้ีบริษทัไดโ้อกาสดีจากการท่ีแรงงานเหลือ 
ราคานํ้ ามนัลดราคาลง วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ข้ึนราคา อตัราดอกเบ้ียลดลง ถา้ในอนาคตส่ิงเหล่าน้ีบริษทั
ขาดแคลน จะมีการเตรียมตวัอยา่งไรและมีผลกบับริษทัมากนอ้ยเพียงใด 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ จริงๆ เป็นข่าวดีท่ีราคานํ้ามนัและค่าอะไรต่างๆ ลดลงดว้ย แต่กวา่จะไดผ้ล
ต่อโครงการท่ีบริษทัลงมือไปแลว้ก็ตอ้งใชเ้วลามาก แต่ส่ิงน้ีจะช่วยในการท่ีจะวางแผนของโครงการในการ
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ท่ีจะประมูลงานรับโครงการต่อไปว่าสามารถท่ีจะลดตน้ทุนไดแ้ค่ไหน แต่ก็เช่ือว่าการลดราคาเช้ือเพลิงจะ
ไม่นานเท่าไหร่ อาจจะเป็นเหตุการณ์ท่ีค่อนขา้งจะชัว่คราว แต่อยา่งไรก็ตามการบริหารความเส่ียงก็ตอ้งดู
ในประเดน็น้ีดว้ย และสาํหรับการจดัการเร่ืองวสัดุก่อสร้างกเ็ช่นเดียวกนั  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เร่ืองราคาวสัดุก่อสร้างท่ีไดรั้บ
ผลจากสภาวะเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งการลดราคานํ้ ามนัก็มีผลพอสมควรทาํให้ตน้ทุนของบริษทัในงานท่ี
รับอยู่แลว้ซ่ึงมี Backlog ประมาณ 1 แสนลา้นบาท ไดป้ระโยชน์ไปด้วย แต่ว่าหลายตวัเร่ิมทยอยลด ยงั
ไม่ไดล้ดอยา่งรวดเร็ว เช่น ปูนซีเมนตก์็ลดบา้ง ค่าขนส่งลดไปก่อนล่วงหนา้แลว้ ทาํให้ตน้ทุนประหยดัข้ึน 
ซ่ึงโดยภาพรวมน่าจะลดลงไป 2-3% ทาํใหก้าํไรของบริษทัดีข้ึนบา้งเลก็นอ้ย 

นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า มีตวับ่งช้ีตวัหน่ึงใน
ไตรมาสหลงัๆ กาํไรขั้นตน้ของภาคก่อสร้างมีแนวโน้มดีข้ึน ซ่ึงโดยปกติท่ีผ่านๆ มากาํไรขั้นตน้จะอยู่ท่ี
ประมาณ 5% มาถึงตอนน้ีอยูท่ี่ประมาณ 9-10%  

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่  

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีในประเทศลาว ท่ีจะเสร็จในปี 2562 ประมาณเดือนใด 
และการก่อสร้างในต่างประเทศ มีปัญหามีความเส่ียงมากน้อยแค่ไหนเม่ือเปรียบเทียบกับการก่อสร้าง
ภายในประเทศ และเวลามีปัญหารัฐบาลมาช่วยสนบัสนุนเตม็ท่ีหรือไม่ 

2. CK ถือหุน้หลายบริษทัมาก ไม่ทราบวา่จะปรับเป็น holding company หรือไม่ 

3. จากรายงานประจาํปี ทางบริษัทตั้ งเป้าไวว้่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในโครงการ
ภายในประเทศของภาครัฐ 20 % อยากทราบวา่ตอนน้ีถึงเป้าหรือเกินเป้าแลว้ 

4. ความคืบหนา้ของบริษทัในการเขา้ร่วมโครงการ Anti Corruption กบั IOD   

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ช้ีแจงวา่  

1. อย่างท่ีเรียนให้ทราบเม่ือสักครู่ตามวิดีทัศน์ท่ีแจง้ให้ทราบ ตอนน้ีคาดว่าการแลว้เสร็จ
เป็นไปตามโปรแกรม คือ ปลายปี 2562 สามารถท่ีจะส่งไฟฟ้าได ้ณ ปัจจุบนัเสร็จไปแลว้ประมาณ 50% 
และความเส่ียงสูงท่ีเก่ียวกับการผนันํ้ าได้จบไปแลว้ เตรียมตวัท่ีจะข้ึนตวัโรงไฟฟ้าได้แลว้ ปัญหาจะมี
มากกว่าเมืองไทยเลก็นอ้ยแต่ว่าไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลลาวอยา่งเตม็ท่ี  วสัดุต่างๆ วสัดุหลกัส่งจาก
ประเทศไทยเขา้ไป ผ่านจากจงัหวดัเลย ด่านท่าล่ี และจากอุตรดิตถ์ การดูแลเร่ืองวสัดุก่อสร้างท่ีเขา้ไป 
รัฐบาลลาวใหค้วามร่วมมืออยา่งมากเน่ืองจากวา่เป็นโครงการใหญ่ ท่ีด่านการตรวจตราส่งออกจากประเทศ
ไทยก็ตอ้งมีการตรวจจากประเทศลาวเช่นกนั การตรวจตรามีโอกาสทาํให้เกิดการจราจรติดขดับริเวณด่าน
จาํนวนมาก รัฐบาลจึงสัง่ใหไ้ปตรวจท่ีไซตง์านก่อสร้าง ทาํใหก้ารก่อสร้างไปไดด้ว้ยดีและสะดวก  
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2. ประธานฯ ช้ีแจงว่า สําหรับเร่ืองน้ี เกณฑ์ของ holding company ยงัไม่ชัดเจน ก็บริหาร
ตามท่ีเป็นอยูต่อนน้ี เม่ือไหร่ท่ีมีเกณฑช์ดัเจนเก่ียวกบัเร่ือง  holding company กจ็ะพิจารณาได ้

3. ขีดความสามารถของบริษทั สามารถแข่งขนัไดป้ระมาณ 20-30 % ของงานท่ีออกมานัน่คือ
เป้าหมาย ซ่ึงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้ น แต่ถา้งานใหญ่ออกมาเยอะๆ ถา้ได้ทั้ งหมด 20-30% อาจจะเกณฑ์
กาํลงัคนไม่ทนัก็ได ้ซ่ึงปัจจุบนัน้ีบริษทัก็มีทั้งทรัพยากรบุคคลท่ีไดเ้ตรียมการณ์ไว ้นอกเหนือจากนั้นแลว้
เงินทุน การจดัหาเงินจากแหล่งต่างๆ ก็ไดเ้ตรียมไวค่้อนขา้งดี สามารถท่ีจะเดินหนา้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้
ได ้

4. ประธานฯ ช้ีแจงว่า สาํหรับนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัก็ดาํเนินธุรกิจ
อย่างซ่ือสัตย  ์มีจริยธรรม และปฏิเสธการทุจริต ให้สินบนในทุกรูปแบบมาโดยตลอด และมุ่งมัน่ท่ีจะ
ดาํเนินงานอย่างมืออาชีพ พร้อมประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยบริษทัได้
ดาํเนินการกาํหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวน้ีไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีหนา้ 79 ส่วนการลง
นามแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ โดยการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตนั้น คณะกรรมการบริษทัไดมี้การมอบหมายให้ฝ่ายจดัการติดตาม 
เขา้ร่วมศึกษาแนวทางการปฏิบติัอยู ่ซ่ึงทราบว่ามีรายละเอียดเป็นจาํนวนมากท่ีจะตอ้งดาํเนินการและขณะน้ี
อยู่ในขั้นตอนของการปรึกษาหารือกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริษทัในกลุ่มธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมท่ีจะเขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกนัต่อไป 

นายสมคิด  วงศภ์ากร ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จากการท่ีบริษทัมีงานเยอะมาก ไม่ทราบว่าในแต่
ละงานบริษทัใชร้ะยะเวลาส่งมอบงาน รับงานนานหรือไม่ เพราะตอนน้ีทางรัฐบาลเองก็พยายามเร่งให้เร็ว
ข้ึนๆ แต่ไม่ทราบวา่เร็วข้ึนจากเดิมเท่าไหร่ และวนัน้ีสามารถท่ีจะเร็วกว่าน้ีไดห้รือไม่ เพราะว่ามีผลต่อเงินกู้
หลายๆ ส่วน 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า งานท่ีบริษทัรับแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงรับจากราชการ ซ่ึง
ไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรเพราะว่าทุกสัญญาท่ีทํากับราชการ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ทางรัฐบาลก็มี
งบประมาณอยู่เรียบร้อยแลว้ และเม่ือบริษทัสามารถทาํงานไดต้ามเป้าหมายทุกเดือนก็มีการจ่ายเงิน โดย
ปกติหลงัจากส่งมอบงวดไปแลว้ไม่เกิน 60 วนั ส่วนอีกดา้นหน่ึงรับจากเอกชน เช่น โครงการไซยะบุรี รับ
จาก บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ไดรั้บเงินตามเป้าหมายในความสําเร็จของงานแต่ละงวด ภายใน 30 
วนัหลงัจากท่ีส่งมอบงาน หรือทางด่วนท่ีไปทางวงแหวนดา้นตะวนัตก รับจากบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ไดเ้งินมาตามเป้าหมายหลงัจากท่ีส่งงวดไปไม่เกิน 30 วนั ทุกอย่างเป็นปกติและอยู่ใน
เกณฑไ์ม่ล่าชา้   
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นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น กล่าวว่า ประเด็นท่ีผมเสนอผูถื้อหุ้นมีสิทธิจะถามไดต้าม
กฎหมาย ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั     เป็นหลกัท่ีพยายามแกไ้ขเพื่อประโยชน์ของบริษทับนัทึกเร่ืองของ
ธรรมาภิบาล การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพราะปัจจุบนัน้ีบริษทัไดแ้ค่ 4 ดาว ดีมาก เขา้ใจวา่บริษทัคงหวงัถึง 5 
ดาว ดีเลิศ เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีประกอบกนัในการพิจารณาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ
พิจารณา ผมเคยเป็นอนุกรรมการพิจารณา Board of the Year  เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัท่ีดี ผูถื้อหุ้นจะ
ไดท้ราบว่าอนัน้ีเป็นผลดีในเร่ืองของบริษทัอยา่งไร ในการดูแลการลงทุน คนสนใจ ไม่สนใจเป็นอยา่งไร ดู
เบ้ืองตน้ เร่ือง CG ปีผ่านมาน้ี IOD ออกแบบประเมิน 400 กว่าขอ้ ท่ีได้นั้ นคือดูเอกสารอย่างเดียวแต่ยงั
ไม่ได้มีการสัมภาษณ์  ซ่ึงจะมีการสัมภาษณ์ตามมา เพราะฉะนั้ นจะยิ่งเขม้ขน้กว่า ถามกรรมการและ
กรรมการตอบไม่ไดก้็คงลาํบาก โยนให้ผูอ่ื้นช่วยแสดงว่ากรรมการไม่ไดศึ้กษาทาํการบา้นเท่าท่ีควร หลาย
บริษทัก็ไม่ได้ ก็เรียนว่าจาํเป็น ส่ิงท่ีเรียนว่าบทสรุปเม่ือก้ีน้ีอย่างปีท่ีแลว้ท่านก็ลงในรายงาน เป็นไปได้
หรือไม่ว่าส้ินปีแลว้ สรุปลงไปในรายงานประจาํปี จะไดอ่้านดูหลายๆ เร่ืองประกอบกนั ปีท่ีแลว้ผมเสนอ
เร่ืองของธรรมาภิบาล เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบแล้วไม่ควรเป็นกรรมการอย่างอ่ืนอีก เร่ือง
ผลประโยชน์ทบัซอ้นแต่กย็งัไม่ไดรั้บการแกไ้ข เพราะวา่เวลาท่านไปอบรม IOD ก็จะบอกวา่ท่านจะตอ้งทาํ
อยา่งไรบา้ง เวลาไปอบรมมาจะมีคู่มือออกโดย กลต. ตลท. มีขอ้อะไรหลายๆ เร่ืองเยอะมาก จะทาํให้เกิด
ประโยชน์ ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทั สําหรับรายงานท่ีทาํตรงน้ีคิดว่าทาํไดดี้มากพอสมควร แต่ว่าประธาน
กรรมการท่านไม่ไดล้งวนัเดือนปี อนันั้นกเ็ป็นจุดอ่อน หลายๆ คนไม่ไดล้งวนัเดือนปี กรุณาลงต่อไปดว้ย  

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ถ้าบริษัทก่อสร้างแล้ว ถ้าไม่สําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีเซ็นสัญญาไวจ้ะถูกปรับใช่หรือไม่ ในขณะเดียวกนัถา้ทาํเสร็จก่อนจะไดค่้า K หรือไม่ น่าจะมี
ตรงน้ี ประเด็นน้ี คือ เผอิญมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว สมุทรปราการ ซ่ึงก่อสร้าง
ผ่านหน้าบา้น และไดเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิของการจดัระบบการจราจร จงัหวดัสมุทรปราการ ปัจจุบนัการทาํ
เร่ืองสายไฟฟ้าล่าชา้กว่าโครงการพอสมควร เอาไฟฟ้าลงใตดิ้น ในหลายๆ เร่ืองมีปัญหาเยอะ มีผลกระทบ
ต่อประชาชนเพราะว่าจะตดัต่อไฟฟ้าตอนกลางคืน ประชาชนก็เดือดร้อนไม่มีไฟ และผมเป็นคนหน่ึงซ่ึง
คา้นและขอไม่ใหต้ดัต่อในตอนกลางคืน ทา้ยท่ีสุดก็สาํเร็จ โดยใหล้องทาํการตดัต่อตอนกลางวนั และไดน้าํ
เร่ืองเขา้อนุกรรมการจราจร ซ่ึงไดเ้จรจากนัอยูห่ลายคร้ังจนกระทัง่สาํเร็จ อาทิตยท่ี์ผ่านมาก็ทาํไดเ้รียบร้อย 
ประเด็นจึงขอฝากว่าใครเป็นคนรับผดิชอบควรจะตอ้งลงมาดู เพราะว่าเวลาดาํเนินการตกลงกนัแลว้ ตอ้งมี
ความพยายามท่ีจะทาํให้ระบบการจราจรมีผลสาํเร็จ  ฝากสาํหรับประเด็นน้ีซ่ึงคือความเส่ียง เท่าท่ีดูปัญหา
ตอนน้ีมีความล่าชา้จุดน้ีจุดเดียว เพราะถามในท่ีประชุมทุกเดือน กย็งัมีปัญหา กลวัวา่จะล่าชา้จะถูกปรับ   

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวท่ีไปสมุทรปราการ เป็น
โครงการท่ีเป็นประโยชน์กับการทําธุรกิจหรือผูอ้ยู่อาศัยย่านนั้ นมาก แต่ว่าก็เป็นการก่อสร้างท่ียาก
เช่นเดียวกนัเพราะรถวิ่งตลอดเวลา จะตอ้งมีการเบ่ียงเส้นทางรถตลอดเวลา ก็ไดรั้บความร่วมมือจากท่านผู ้
ถือหุน้ท่ีช่วยใหก้ารเบ่ียงเสน้ทางรถ การจราจรเป็นไปดว้ยดี เน่ืองจากสญัญาน้ีมีค่า K ท่ีชา้กเ็ป็นเร่ืองสายไฟ 
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บงัเอิญนอกเหนือจากท่ีตอ้งโยกยา้ยสายไฟตอนช่วงก่อสร้างแลว้ การไฟฟ้านครหลวงกมี็โปรแกรมจะขยาย
เอาสายไฟลงใตดิ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและส่งไฟใหก้บัประชาชนมากข้ึน เป็นงานเพ่ิมเติม
ซ่ึงไดมี้การเจรจา วางแผน ออกแบบ และสรุปราคากนัเป็นท่ีเรียบร้อย แต่เป็นการโชคไม่ดี ในกรณีท่ีการ
ไฟฟ้านครหลวงขาดประธานกรรมการไปหลายเดือนไม่สามารถอนุมติัไดถึ้งแมจ้ะตกลงกนัแลว้ก็เลยทาํ
ไม่ได้ แต่ล่าสุดทราบว่าได้ประธานกรรมการของการไฟฟ้านครหลวงแล้ว และดาํเนินการอนุมัติให้
เรียบร้อยแลว้ จากน้ีไปคงจะเร็วข้ึน 

ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ มีประเดน็ท่ีผูถื้อหุน้ไดย้กข้ึนมาเร่ืองประธานกรรมการตรวจสอบไม่ควร
เป็นกรรมการในคณะอ่ืน จึงขอใหน้ายวิฑูร เตชะทศันสุนทร เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง ช้ีแจงว่า เน่ืองจากกรรมการอิสระของ ช.การช่าง ตอนน้ีมีทั้งหมด 4 ท่าน คือ ประธานฯ 
นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร และ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ ง 3 ท่าน แต่สําหรับตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั บริษทัมีนโยบายอยู่แลว้ว่าตอ้งเป็น
กรรมการอิสระ และจะไม่รับตาํแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดยอ่ย และภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และ/หรือ IOD มีแนวคิดและนโยบายให้บริษทัจดทะเบียนควรจะจดัตั้งคณะกรรมการชุดย่อยข้ึน เพื่อให้
การกาํกบัดูแลใกลชิ้ดและทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัก็ไดส้นองนโยบายดงักล่าว จึงมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการชุดยอ่ย 5 ชุดข้ึน และท่ีประชุมเห็นควรใหก้รรมการอิสระรับผดิชอบในตาํแหน่งประธานชุด
ยอ่ยดว้ย เพื่อท่ีจะติดตามให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร แต่กรรมการอิสระมีเพียงสามท่านและทั้งสาม
ท่านก็เป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย  จึงเป็นการยากท่ีจะจดัสรรกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบซ่ึง
คณะกรรมการชุดยอ่ย 5 ชุดน้ี ก็ไดท้าํงานอยา่งเตม็ท่ี แต่ก็พยายามจะปรับสภาพเร่ืองสัดส่วนของกรรมการ
อิสระ ปัจจุบนัมีอยู่ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซ่ึงจะเห็นว่ากรรมการอิสระทาํหน้าท่ีหลายๆ 
ตําแหน่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  แต่ก็จะต้องติดตามและดูสัดส่วนของกรรมการหรืออนาคตถ้า
เปล่ียนแปลงไดก้จ็ะพยายาม 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่
ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ 

  ทีป่ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557     

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุด               
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

    ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 44.  กาํหนดให้คณะกรรมการจดัให้มีการทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เพื่อ
พิจารณาอนุมติั และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45  กาํหนดให้คณะกรรมการจดัส่งสําเนางบดุลและงบ
กาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีให้ผูถื้อหุ้น 
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 2/2558  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติเห็นควรให้
นาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ท่ีได้
นาํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน)  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

                               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

สินทรัพยร์วม 71,221.43  60,419.50  44,488.05  

หน้ีสินรวม 50,141.14  41,897.25  33,098.91  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 21,080.29  18,522.25  11,389.14  

รายไดร้วม 22,437.37  16,907.34  13,265.90  

ค่าใชจ่้ายรวม 18,610.33  12,038.03  10,914.69  

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,787.65  1,223.17  1,038.95 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,098.42 3,004.71 975.25 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.24  1.77  0.59  
  

 

 

 

 



 19 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน)  งบการเงินรวม 

                               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

สินทรัพยร์วม 80,872.24  72,034.23  51,220.70  

หน้ีสินรวม 61,401.56  55,193.63  42,712.10  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 19,470.68  16,840.59  8,508.59  

รายไดร้วม 35,443.36  42,009.97  22,094.36  

ค่าใชจ่้ายรวม 31,302.67  30,738,063  20,028.09  

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 3,042.80  3,444.08  2,366.88  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,296.26  7,673.85  583.85  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.36  4.53  0.35  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นางวนิดา ธัญญะวุฒิ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ขอให้ช้ีแจงเก่ียวกบังบการเงิน เห็นว่าในปี 2556 
กาํไรประมาณ 3 พนักว่าลา้นบาท และปี 2557 กาํไร 2 พนักว่าลา้นบาท ห่างกนัเกือบประมาณหน่ึงพนัลา้น
บาท ทั้งๆ ท่ีรายไดเ้พิ่มข้ึนและกมี็ค่าใชจ่้าย เหตุใดจึงลดลงไปเยอะ และปีหนา้จะเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ขอใหน้ายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงว่า ในปี 2256 บริษทั
มีการขายเงินลงทุนหลายรายการด้วยกนั เช่น ขาย TTW และ BMCL ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไป กาํไรจึง
ค่อนขา้งสูงข้ึนมาก ส่วนในปี 2557 บริษทัมีการขายเงินลงทุนบา้งแต่ไม่ไดม้ากเหมือนปี 2556 ฉะนั้นกาํไร
สุทธิก็จะลดลงมาต่างกนัพอสมควร และในปี 2558 บริษทัก็อาจจะมีการขายเงินลงทุนออกไปบา้งตาม
แผนการคือ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ท่ีจะขายออกไป ซ่ึงก็คือเหตุผลท่ีปี 2557 มีกาํไรท่ีลดลงจากปี 
2556 

นายศกัดา ตั้งศกัด์ิสถิตย ์ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า งบกาํไรขาดทุนในปี 2557 มีกาํไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน 35 ลา้นบาท ขอทราบเก่ียวกบัตน้ทุนของโครงการ งานวางรางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงประมาณ 
2 หม่ืนลา้นบาท ไม่ทราบวา่วสัดุนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นดว้ยหรือไม่ หรือนาํเขา้จากประเทศอะไร 
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กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงว่า งานวางรางสัญญา 
2 พนักวา่ลา้นบาท ไม่ใช่ 2 หม่ืนลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้สอบถามใหม่ว่าเป็นงานวางระบบ ซ่ึงวสัดุส่วนใหญ่
นําเขา้จากต่างประเทศหรือไม่ ซ่ึงได้รับการช้ีแจงว่า ตวัรถจะมาจากประเทศญ่ีปุ่น และสอบถามต่อว่า
สาํหรับเงินเยนหากเทียบกบัปีท่ีผ่านมาอ่อนค่าลงไปร่วม 30 % ในส่วนของค่าเงินเยนท่ีอ่อนลงไปกบัการ
นาํเขา้วสัดุซ่ึงราคาลดลง ในส่วนของอตัราแลกเปล่ียน บริษทัมีส่วนไดรั้บผลดีผลเสีย หรือว่าการบนัทึกใน
แง่ของค่าใช้จ่ายหรือว่ากาํไรอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นอย่างไร  ซ่ึงได้รับการช้ีแจงว่า เน่ืองจากว่าอตัรา
แลกเปล่ียนเป็นส่วนหน่ึงของความเส่ียงท่ีบริษทัระบุในรายงานการประชุม ของบริษทัเองหลายๆโครงการ
เวลาท่ีสั่งของจากต่างประเทศ บริษทัคิดว่าจะปิดความเส่ียงเหล่านั้น จึงซ้ือ forward ไวจ้ะไดล้ดเร่ืองความ
เส่ียงไป ไม่ว่าจะเป็นยูเอสดอลล่าร์ หรือยูโร หรือเยน แต่บางโครงการอาจจะมีรายได้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและก็มีรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัจะใชว้ิธี natural hedge คือไดม้าและจ่ายไป ซ่ึง
จะเป็นการลดความเส่ียงอนันั้นไป   

นายศกัดา ตั้งศกัด์ิสถิตย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่  

1. ใน 2 หม่ืนลา้นบาทนั้น ไม่ทราบวา่เป็นวสัดุท่ีตอ้งนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นประมาณเท่าไหร่
ในงานของการวางระบบราง เน่ืองจากเม่ือตน้ปี 2558 เห็นวา่มีเงินลงทุนเยอะมาก 

2. ในหม่ืนกว่าลา้นบาท คือ เงินเยนท่ีลดลงมาจากตน้ปีประมาณร่วม 20 % แสดงวา่มีส่วนต่าง
ประมาณ 2 พนัลา้นบาท คือส่วนต่างมีโอกาสท่ีจะบนัทึกในงบการเงินปี 2558 หรือจะเป็นในส่วนค่าใชจ่้าย
ท่ีลดลง ขอทราบนโยบายในเร่ืองน้ี และในปีน้ีงบท่ีเป็นกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน อาจจะมีการบนัทึก หรือ
บนัทึกบางส่วนหรือไม่ 

3. ในส่วนของงานไซยะบุรี รายไดปี้หน่ึงประมาณแปดพนักว่าลา้นบาท ตอนน้ีเท่าท่ีทราบ 
เงินกีบของประเทศลาวแขง็ค่ากวา่เงินไทย เงินไทยอ่อนลงไป ในส่วนน้ีจะมีผลอยา่งไรกบับริษทั 

4. ค่าแรงต่อปีท่ีไซยะบุรี ปีละประมาณเท่าไหร่ และในเร่ืองของค่าใชจ่้ายประมาณสามหม่ืน
กวา่ลา้นบาท ส่วนหน่ึงจากท่ีไดอ่้านในบนัทึกรายงานการประชุมเม่ือปีท่ีแลว้ซ่ึงทาํไดดี้และละเอียดมาก ขอ
ช่ืนชม และขอทราบวา่ งานในท่ีน้ีหมายถึงบริษทัไดเ้ตรียมบุคลากร ทาํใหค่้าใชจ่้ายมากข้ึน แต่ถา้หากบริษทั
ไดง้านเพิ่มข้ึนในอนาคต ในส่วนท่ีเป็น fix cost ของบริษทัจะอยูใ่นอตัราส่วนซ่ึงลดลงใช่หรือไม่ คือบริษทั
ไดเ้ตรียมงานซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงเพื่อรองรับงานในอนาคต 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่  

1. โครงการนั้ นจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาท่ี 4 อัตราแลกเปล่ียนท่ีทาง 
Supplier ใหม้ามีหลายสกลุ ทั้งเงินเยน เงินดอลล่าร์ สิงคโปร์ดอลล่าร์ ซ่ึงบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียง 
และในขณะเดียวกันก็จะดูอตัราแลกเปล่ียนของตลาดอยู่แลว้ ส่วนตน้ทุนประมาณหม่ืนกว่าลา้นบาท
สาํหรับตวัระบบต่างๆ  สญัญาน้ีจะมีรวมตวัดอกเบ้ียดว้ย เน่ืองจากจะมีลกัษณะเป็น defer payment หมายถึง 
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รฟม. จะมีการจ่ายชาํระตอนทา้ยของโครงการ เพราะฉะนั้นจะมีส่วนหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองดอกเบ้ียท่ีอยูร่ะหว่าง
การก่อสร้าง 

2. บางส่วนกมี็การประหยดัไปไดบ้า้ง ทั้งน้ีคงจะตอ้งดูตวัเลขกนัอีกที และบางส่วนบริษทัจะมี
การ fix เป็น forward rate ไวก่้อน ตามท่ีไดเ้รียนให้ทราบว่า บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีบริษทัซ้ือจาก supplier เน่ืองจากมีเงินหลายสกุล บริษทัจึงมีความพยายามท่ีจะบริหารความ
เส่ียงในเร่ืองดงักล่าว 

3. ส่วนของงานไซยะบุรี ค่างานท่ีบริษทัไดรั้บเป็นสองสกุล คือ เงินยูเอสดอลล่าร์ ประมาณ 
30 % และเงินบาท ขณะเดียวกนัค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะเป็นเงินบาท และเป็นยูเอสดอลล่าร์ดว้ย ซ่ึงจะเป็น
ค่าใชจ่้ายสาํหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เทอร์ไบน์ สปลิวเวย ์ฯลฯ เพราะฉะนั้นบริษทัจึงพยายามทาํเป็น natural 
hedge หมายถึงว่า บริษทัรับเป็นยเูอสดอลล่าร์ ก็จะนาํเงินดงักล่าวมาจ่ายชาํระค่าอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ี
ติดตั้งท่ีโครงการไซยะบุรี ซ่ึงเป็นการบริหารความเส่ียงอยา่งท่ีเรียนใหท้ราบ ส่วนเงินกีบจะเป็นเงินทอ้งถ่ิน
ท่ีบริษทัใชส้าํหรับจ่ายค่าแรงให้กบัคนงานทอ้งถ่ิน รวมทั้งคนงานไทยท่ีไปทาํงานท่ีนัน่ดว้ย ซ่ึงบริษทัก็ได้
ประโยชน์จากตรงนั้นบางส่วน แต่ไม่ไดค้าํนวณว่าเป็นตวัเลขเท่าไหร่ แต่ก็จะเป็นส่วนท่ีไดมี้การบริหาร
ความเส่ียงไวแ้ลว้เช่นกนั 

4. ค่าแรงท่ีไซยะบุรี เดือนละประมาณเจด็สิบกว่าลา้นบาท ปีหน่ึงกป็ระมาณแปดร้อยกว่าลา้น
บาท  สาํหรับคนงานของบริษทัก็จะมีการหมุนเวียนตามโครงการต่างๆ ในช่วงท่ีงานเยอะ เช่นท่ีโครงการ
ไซยะบุรี บริษทัก็จะระดมคนไปทาํงานท่ีนั่น ขณะเดียวกันเม่ืองานลดลงก็จะโอนคนกลบัมา เป็นการ
บริหารกําลังคนภายในโครงการของบริษัทเองทั้ งหมด ซ่ึงโครงการของบริษัทมีสิบกว่าโครงการ 
เพราะฉะนั้นบางช่วงบางตอนท่ีโครงการเร่งรัดหรือมีความตอ้งการคนงานมาก บริษทัก็จะมีการหมุนเวียน
คนงานในกลุ่มของบริษทัเองได ้

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู ้ถือหุ้น  กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ  ซ่ึ งสรุปความเป็น
ภาษาไทยไดด้งัน้ี ขอเสนอแนะต่อประธานฯ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานกรรมการบริหาร 
โดยเห็นว่า บริษทัมีผลกาํไรท่ีแขง็แกร่ง เพิ่มข้ึนทุกปีในช่วงสามส่ีปีท่ีผา่นมา  มูลค่าตามบญัชีของหุน้ก็เพิ่ม
สูงข้ึนในช่วงสามส่ีปีท่ีผ่านมาเช่นกนั ลว้นเป็นจุดเด่นท่ีควรเน้นให้เห็นอย่างเด่นชดัในขอ้มูลสําคญัทาง
การเงินของบริษทั และกล่าวว่าผูถื้อหุน้เป็นชาวเอเชีย ท่ีถือหุน้ในต่างประเทศดว้ย และไดใ้ชสิ้ทธิเขา้ร่วม
ในการประชุมของบริษทั  ดงันั้น บริษทัสามารถจดัใหมี้การแปลความเห็นของผูถื้อหุ้นเป็นภาษาไทยไดใ้น
ภายหลงั  และขอขอบคุณท่ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้พนกังานของบริษทัคอยช่วยแปลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติในการ
ประชุมคร้ังน้ีดว้ย  

สาํหรับในส่วนของงบกระแสเงินสด มีสามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ บริษทัมีกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงินเป็นบวก ในปีก่อนหนา้น้ี บริษทัมีการเติบโตเพียงเลก็นอ้ย แต่
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ปีน้ีบริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากการลงทุน  ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน บริษทัทาํไดดี้ในงบ
ขาดกาํไรขาดทุน  แต่ยงัมิไดน้าํมาสะทอ้นในงบดุล  ซ่ึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานนั้นมีสองส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูล้งทุนทุกรายต่างจบัตามองกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานท่ีเป็นบวกของบริษทั  โดย
เห็นว่า ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน (CFO) ประธานบริษทั กรรมการต่างๆ ไดป้ฏิบติัหน้าของตนเป็น
อย่างดี แต่ควรนาํกิจกรรมดาํเนินงานมาสะทอ้นไวใ้นงบดุลดว้ย อีกประการหน่ึง ขอให้พิจารณาเก่ียวกบั
ปริมาณงานก่อสร้างในมือ เน่ืองจากบริษัทมีปริมาณงานก่อสร้างในมือขนาดใหญ่ และโลกก็มีความ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และเห็นว่าบริษทัมีความเส่ียงหลายอยา่ง ท่ีเห็นไดช้ดัมีอยูส่ามประการ ส่ิงหน่ึง
คือ ความไม่แน่นอน จึงอยากจะแนะนาํให้ อย่างเช่น เร่ืองของวตัถุดิบ อาจจะเปล่ียนมาใชสิ้นคา้สําเร็จรูป
แทน ซ่ึงยงัเติบโตข้ึนได้อีก  ในทางกลบักัน เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity 
Analysis) ต่อการเปล่ียนแปลง ก็พบว่า ในการประชุมรายเดือนนั้น ในส่วนของปริมาณงานก่อสร้างท่ีมีใน
มือนั้ น ก็มีการประเมินความเส่ียงไว ้ทั้ งท่ีไม่มีความเส่ียง และมีความเส่ียงตํ่า ก็ถือเป็นมาตรการความ
ปลอดภยัท่ีจะทาํให้บริษทัสามารถรองรับความเส่ียงได ้และหากยงัไม่สามารถทาํไดใ้นตอนน้ี แต่สามารถ
ทาํเป็นบนัทึกต่อทา้ยสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในภายหลงัได ้ ผูถื้อหุ้นกล่าวช่ืนชมเร่ืองการจดัอนัดบัความน่าเช่ือ
ของบริษทัโดย TRIS Rating ซ่ึงบริษทัไดรั้บการปรับอนัดบัสูงข้ึนจาก BBB เป็น A- แสดงให้เห็นถึงความ
แขง็แกร่งของบริษทั  ขอให้สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดาํเนินการแผยแพร่การจดั
อนัดบัดงักล่าว หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีประหยดักว่าการจดัพิมพรู์ปเล่มประมาณ 2,500 เล่มซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูง
มาก และแจกใหเ้ฉพาะบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงผูถื้อหุน้รายยอ่ยรู้จกักนัดี และขอใหแ้จกไปตามหอ้งสมุดต่างๆ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัมีผลกาํไรดี และมีระบบการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษทัไดรั้บคะแนนระดบัส่ีดาว ซ่ึงถือว่าดีและน่าช่ืนชม  ประการสุดทา้ย อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัควรพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ และปัจจุบนั บริษทักมี็การ
ออกหุน้กูห้รือพนัธบตัรอตัราดอกเบ้ียตํ่าไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ประกอบกบัมาตรการผอ่นคลายใน
เชิงปริมาณทางการเงิน (QE) ในยุโรป เห็นว่า สภาพคล่องดีมาก บริษทัต่างๆ ในตลาดตามดชันี SET 50 
หรือ 100  มีลกัษณะเหมือนกนัอยูป่ระการหน่ึงคือ มีศกัยภาพในการหาแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่า บริษทัมี
สภาพคล่องดี แต่ก็ยงัมีการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึนเพื่อการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง โครงการสาธารณูปโภคต่างๆ  ประเทศไทยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัสอง รองจากสิงคโปร์ 
ตามรายงานของ Bangkok Post บริษทัมีช่ือเสียงท่ีดีทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ ดงันั้น ถา้บริษทัจะมี
การออกพนัธบตัรและหุ้นกู ้ขอให้เลือกออกแบบตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนไม่มีวนัหมดอาย ุ(Perpetual Hybrid) 
ซ่ึงจะมีตน้ทุนตํ่ากว่า นั่นก็หมายความว่า บริษทัจะสามารถรักษาเงินตน้ไวไ้ดต้ลอดไป โดยไม่ลดลงแต่
อย่างใด  ค่าใชจ่้ายในการออกตราสารจะเหมือนกนัในช่วงปีแรก แต่ถา้เป็นการออกตราสารแบบไม่มีวนั
หมดอาย ุตน้ทุนในส่วนน้ีจะลดตน้ทุนไดม้ากกวา่ จึงขอเสนอใหบ้ริษทัรับไปพิจารณา  
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นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น ไดแ้นะนาํให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าจะเป็นการดีกว่า 
จะไดไ้ม่เสียเวลา ส่วนเร่ืองของผลประกอบการเวลาบริษทัจดัประชุม 26 กุมภาพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรายงาน 26 
กุมภาพนัธ์ บริษทัประชุม 26 กุมภาพนัธ์ ไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบประชุม 26 กุมภาพนัธ์ ดว้ย
หรือไม่ เบด็เสร็จประชุมวนัเดียวกนัหมด มาตรา 60 บอกว่าเวลาท่านประชุม ท่านกาํหนดปฏิทิน ไม่ใช่วนั
เดียว ปีท่ีแลว้ก็ไดเ้ขียนไวแ้ลว้อยู่ในรายงาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั CG จึงขอฝากบริษทัดูตรงจุดน้ีว่าเวลามี
การประเมินกจ็ะตกตรงน้ี ซ่ึงบางแห่งกไ็ดซี้ดีรอมกนัไปนานแลว้ กส็ามารถท่ีจะถามไดเ้ลย  

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ประเดน็ท่ี 1 ตวัเลขตามงบการเงิน มีเงินลงทุน
ระยะยาว 14,000 กว่าลา้นบาทตามหมายเหตุ 17 และก็ดูในส่วนของหน้ี ไม่ทราบว่าเขา้ใจถูกผิดประการใด 
ในหมายเหตุ 25 และ 26 ไดก้ล่าวถึงว่าเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
ถูกตอ้งใช่หรือไม่ หน่ึงปีถือเป็นระยะยาวหรือระยะสั้ น และหมายเหตุ 26 ก็เหมือนกัน wording ก็จะ
ประมาณเดียวกนั จากหมายเหตุ 25 และหมายเหตุ 26 ไดแ้ถลงไวถึ้งตน้ทุนของเงิน ดูแลว้ตวัเลขก็อยู่ท่ี
ระดบั 4.75-6.25 เฉล่ียก็อาจจะเป็น 5.5 หรือ 6 ไม่อาจทราบได ้อนัน้ีเป็นการประมาณอยู่ในใจ จึงขอเรียน
ถามว่า เม่ือมา matching กับตัวท่ีเราไปลงทุน 14,000 ล้านบาทท่ีเป็นเงินลงทุนระยะยาว ไม่ทราบว่า
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวตามหมายเหตุ  17 นั้ น  อยู่ในอัตราเฉล่ียท่ี เท่าใด  แล้วถ้าอัตรา
ผลตอบแทนไม่ matching กนั หรือไม่สมเหตุสมผล ควรจะลดเงินลงทุนระยะยาวน้ีหรือไม่ ประเด็นท่ี 2 
จากในรายงาน หนา้ 33 ไดก้ล่าวถึงงบประมาณการใชว้สัดุหลกัในปี 2554-2557 ตวัเลขสรุปของปี 2557 มี
ค่าใชจ่้ายตวัหน่ึงท่ีโดดเด่นและสําคญัข้ีนมา 1,117 ลา้นบาท เป็น Gas turbine และ Generator ซ่ึงปีอ่ืนไม่
ปรากฏ ทาํไมปี 2557 จึงเกิดรายการน้ี แลว้ต่อไปก็คือว่า รายการท่ีปรากฏในหน้า 33 เก่ียวกบัการใชว้สัดุ
หลกัอยูใ่นส่วนไหนหรืออยูใ่นรายการใดในค่าใชจ่้ายในงบการเงิน 

ประธานฯ ขอให ้นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและ
การเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว่า ส่วนของเงินลงทุนระยะยาว
ทั้งหมด นโยบายการลงทุนของบริษทัก็มีความชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด่วน รถไฟฟ้า นํ้ าประปา 
หรือพลงังานต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 10-15 % ดงันั้นผลตอบแทนก็จะมีมูลค่ามากกว่า
ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียจะอยู่ท่ี 5.06 หมายถึงเป็นถวัเฉล่ียของหุ้นกูก้บัเงินกูย้ืมธนาคาร เพราะฉะนั้น
ผลตอบแทนจะมีมากกว่าตน้ทุนทางการเงินท่ีบริษทัไปกูย้ืมมาใช้ ส่วนท่ี 2 เป็น gas turbine เป็นส่วนท่ี
บริษทัมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะอิน 2 ท่ีมีการติดต่อทาํสัญญากบัทาง supplier ในการท่ีจะจดัหา 
gas turbine มาติดตั้งในโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน 2 ซ่ึงไดมี้การสั่งซ้ือมาล่วงหน้าก่อนแลว้ค่อยทยอย
ติดตั้งไป 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
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ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง
ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,837,575 เสียง 
เห็นดว้ย          1,133,202,145   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  
งดออกเสียง          635,430   เสียง             

    ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด    
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 

วาระที ่4      พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไร   

  ประธานฯ ขอให ้นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

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

        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 ไดพ้ิจารณาวา่บริษทั
มีผลกาํไรพอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหว่างกาลได ้จึงไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 

         ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี        
    (บาท)  

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

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

      บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของแต่ละปี โดย
คาํนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้   
          

 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% 

  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 พิจารณางบ

การเงินของบริษทัแลว้เห็นว่าในปี 2557 บริษทัมีกาํไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการ
จดัสรรเงินกาํไร เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 4,131,153.60 บาท และจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึง
ปีหลงัของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 592,863,905.20 บาท ดงันั้น รวมการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท แลว้ เงินปันผลสําหรับปี 2557 
เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกว่า 931,643,279.60 บาท  คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงิน
ปันผลร้อยละ 44.40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ท่ีกาํหนดไว ้โดยวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 
คือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2558 (ข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปี
หลงัของปี 2557 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 อนุมติัการ
จ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ   เงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เป็นเงิน 592,863,905.20 
บาท จ่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บ
เครดิตในการคาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ท่านกรรมการมีเหตุผลหรือความคิดเห็น จ่าย 
0.55 บาท ใชเ้หตุผลอะไร วาระน้ีเป็นวาระสาํคญัท่ีสุดของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นมีอยา่งเดียวคือปันผล ผมไม่ได้
ถือหุน้มากแต่ว่ากาํลงัทาํเร่ืองของธรรมาภิบาลว่าเหตุผลอะไร เพราะว่าปีท่ีแลว้ท่านจ่ายตํ่าเยอะเลย ปีน้ีเกิน 
40% มาเลก็นอ้ย ถา้เฉล่ียแลว้ 5 ปี ไม่ถึง 40 % อยากทราบเหตุผลท่ีจ่าย 0.55 บาท จาก 1.24 บาท เป็นเพราะ
อะไร เพราะเงินท่ีจ่ายมาดูแลว้เป็นผลตอบแทนท่ีตํ่ากวา่เงินฝากในธนาคารซ่ึงไม่มีความเส่ียงเลย  

ประธานฯ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการตอ้งพิจารณาจากหลายปัจจยัก่อนท่ีจะกาํหนดอตัราเงินปัน
ผล เร่ืองแรกก็ตอ้งนโยบายเร่ืองเงินปันผลท่ีกาํหนดไวว้่าจะไม่ตํ่ากว่า 40 % ถา้เกิน 40 % ของกาํไร ก็ตอ้งมี
เหตุผลเพิ่มเติม ซ่ึงของบริษทัก็มีหลายโครงการท่ีจะตอ้งดาํเนินการอยู่และท่ีอาจจะตอ้งดาํเนินการต่อไป
เน่ืองจากรัฐบาลเองก็มีนโยบายในการลงทุน เพราะฉะนั้นก็ตอ้งบริหารเงินของบริษทัให้ระมดัระวงัและ
ตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะรับงานต่อไป ดงันั้น การท่ีจะตดัสินใจว่าจะจ่ายเงินสดให้ผูถื้อหุ้นจะเป็นเท่าไหร่ก็
ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการเงินของบริษทัในอนาคตดว้ย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสาํคญัในการกาํหนดอตัราของเงิน
ปันผล สําหรับผลตอบแทนถา้เทียบกับเงินฝากธนาคาร อนัน้ีตอ้งขออนุญาต เพราะราคาหุ้นในตลาด
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่คิดว่าจะพยายามท่ีจะจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราท่ีมีเหตุมีผลและเพ่ือท่ีจะรักษา
อนาคตของบริษทัท่ีสามารถทาํโครงการต่อไปซ่ึงจะตอ้งใชเ้งิน 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า บริษทัมีกาํไรสะสมอยู่ มี capital gain เยอะ 
หม่ืนกว่าหารดว้ยจาํนวนหุน้เฉล่ียไดหุ้น้ละ 8 บาท เพราะฉะนั้นมี safety factor เยอะ และมีการกูอ้ยูแ่ลว้ ไม่
มีปัญหาธุรกิจ น่าจะจ่ายไดม้ากกว่าน้ี เพราะว่าตวัเลขเฉล่ีย 5 ปี ตํ่ากว่า 40% อีกประเด็นหน่ึงคือทาํไมตอ้ง
ไปจ่ายปลายเดือนพฤษภาคม การประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีถึงวนัสุดทา้ยของส่ีเดือนตามมาตรา 82 มาตรา 91 
มาตรา 60 นั้นยาวเกินไป เวลากาํหนดประชุม 26 กุมภาพนัธ์ ท่านจะกาํหนดวนั XM ไม่ตํ่ากว่า 14 วนั และ
ประชุม AGM ไม่ควรเกิน 21 วนัหลงัจากกาํหนด XM แลว้ บริษทัสามารถประชุมไดป้ระมาณปลายเดือน
มีนาคม หรือตน้เดือนเมษายนได ้เพราะช่วงน้ีมีการประชุมเยอะมาก คนไปหลายแห่ง การจราจรกติ็ดขดั ขอ
เสนอให้ประชุมท่ีศูนยสิ์ริกิต์ มีรถผ่าน สะดวก แต่ประเด็นท่ีสําคญัคือ บริษทัควรน่าจะจ่ายเงินเร็วกว่าน้ี 
แสดงถึงประสิทธิภาพ เพราะวา่ค่าของเงินตามกาลเวลามีความหมาย 

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ ์ผูถื้อหุ้น กล่าวว่า ตอ้งขอแสดงความยินดีกบัผูถื้อหุ้นทุกคน 
อนัน้ีจากกลยทุธ์ท่ีทางผูบ้ริหารไดว้างไว ้และพยายามดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล จนสามารถผลกัดนั
ราคาหุ้น CK ให้สร้างจุดสูงสุดใหม่ไดอี้กคร้ังท่ีราคา 30 บาท เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม ปีน้ี ก็ตอ้งขอขอบคุณ
สําหรับหุ้นปันผลท่ีท่านไดจ้ดัสรรให้ผูถื้อหุ้นทุกคนตามอตัราส่วน แต่ทั้งน้ีหุ้นปันผลจะมีค่าเพิ่มข้ึนไดก้็
ตอ้งอาศยัความสามารถของเหล่าผูบ้ริหาร CK ค่าของมนัจึงจะปรากฏข้ึนมา  
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MR. BASANT KUMAR DUGAR   ผูถื้อหุ้น   กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ   ซ่ึงสรุปความเป็น
ภาษาไทยไดด้งัน้ี บริษทัมีการเงินปันผลปีละสองคร้ัง ขอช่ืนชมคณะผูบ้ริหารของบริษทั  ซ่ึงบรรดาบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั้น มีเพียง 25 บริษทัเท่านั้นจาก 50 บริษทัท่ีมีการจ่ายเงินปันผล และมี
เพียง 9 บริษทัเท่านั้นจากดชันี SET 100 ท่ีถือไดว้่าเป็นหุ้นจ่ายเงินปันผลดี (super stock dividend) ท่ีตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ไดร้วบรวมและจดัพิมพเ์ผยแพร่เม่ือเดือนท่ีผา่นมา  แต่บริษทัอยูต่ ํ่ากว่าการรวบรวมขอ้มูลของ
ตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีช่ือบริษทัอยูใ่นรายช่ือดงักล่าว  ทั้งๆ ท่ีบริษทัก็เขา้ข่ายตามเกณฑน้ี์  จึงควรขอให้มี
การแก้ไขและจดัพิมพ์เผยแพร่ใหม่ให้ผูล้งทุนทุกรายทราบโดยทัว่กันอีกคร้ัง  เพราะจะทาํให้เขา้ใจไม่
ถูกตอ้ง เพราะบริษทัเองก็มีการจ่ายเงินปันผลอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
(ROE) เม่ือปีท่ีแล้ว ตามรายงานของนิตยสารการเงินการธนาคาร (Money & Banking) บริษัทท่ีมีผล
ประกอบการดีเช่นน้ีควรท่ีจะนํามารวมไวใ้นรายช่ือหุ้นจ่ายเงินปันผลดี (super stock dividend) หนังสือ
รายช่ือหุ้นเล่มน้ีก็ไม่พบว่ามีการกาํหนดเง่ือนไขพิเศษ นอกจากเกณฑ์ขั้นตํ่าในการจ่ายเงินปันผล เช่น 
จ่ายเงินปันผลทุกปี ปีละสองคร้ัง แต่เกณฑข์ั้นตํ่ากาํหนดไวเ้พียงว่ามีการจ่ายเงินปันผลทุกปี ซ่ึงบริษทัของ
ท่านก็เขา้ข่ายตามเกณฑ์น้ี  จึงอยากจะขอแนะนําให้ผูจ้ดัพิมพ์นําช่ือของบริษทัไปรวมไวใ้นรายช่ือหุ้น
ดงักล่าวดว้ยสําหรับหุ้นกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลทุกปี  เน่ืองจากทุกปี การจดัทาํดชันี SET 50 นั้น มีการ
คดัเลือกบริษทัในตลาด 16 แห่ง แต่บริษทัของท่านอยูใ่นอนัดบัท่ี 17 จากทั้งหมด 252 บริษทั ขอให้บริษทั
พิจารณาดว้ย 

นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกุล ผูถื้อหุน้ กล่าวว่า วนัน้ีมาในนามของชมรมผูถื้อหุ้นไทย ปีท่ีแลว้มา
ในนามของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ตอ้งขอขอบคุณสําหรับรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเครดิต
ภาษี หรือวนั XD ต่างๆ ซ่ึงไดเ้สนอไปคร้ังท่ีแลว้ และไดก้รุณาทาํให ้ถือว่าเป็นส่ิงท่ีน่ายกยอ่ง และประเด็น
เร่ืองปันผล ก็เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีบริษทัจ่ายปันผลสมํ่าเสมอ แต่ถา้เป็นไปไดข้อให้ตั้งความหวงัไวว้่า ขอให ้
มากข้ึนทุกปี อาจจะมากข้ึนนิดหน่อยหรือมากข้ึนเยอะๆ กไ็ม่เป็นไรแลว้แต่จงัหวะ แต่วา่โดยเฉล่ียน่าจะเป็น
อยา่งนั้น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

   ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง 
ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,943,717 เสียง 
เห็นดว้ย        1,133,937,632   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

     งดออกเสียง             6,085  เสียง  
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็น
ทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,131,153.60 บาท และจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 ใน
อตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 592,863,905.20 บาท โดยเม่ือรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด
คร่ึงปีแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท แล้ว เงินปันผลสําหรับปี 2557 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.55 บาท 
เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกนิกว่า 931,643,279.60 บาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัที ่29 พฤษภาคม 2558   

วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ    

   ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี ประธานฯ ขอให้นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ ในฐานะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

   นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อ
เป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ขอเชิญกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558  ออกจากห้องประชุม  คือ   นายณรงค ์แสงสุริยะ  นายประเสริฐ มริตตนะพร 
นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ และนายอนุกลู ตนัติมาสน์ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19. กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 หรือจาํนวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี
แรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูก
เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

ดงันั้น กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558       
มี 4 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
        1. นายณรงค ์แสงสุริยะ     (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
        2. นายประเสริฐ มริตตนะพร   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร)  
        3. นายสมบติั กิจจาลกัษณ์    (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
        4. นายอนุกลู ตนัติมาสน์    (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 สําหรับการท่ีบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 
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    ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี                     
26 กุมภาพนัธ์ 2558 พิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสตัย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
ต่อบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น
และขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ  

    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซ่ึงไม่รวม
กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เลือกตั้ง
บุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์เลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า คณะกรรมการได้จัดทาํประวติัของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ งเป็น
กรรมการทั้ง 4 ท่าน และนําส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ในหนังสือนัดประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. และเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 16. ดงัน้ี 
            (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
               (2)  การเลือกตั้ งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง เป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวน
กรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ
บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้นั้นมี
อยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
                 (3)  ในกรณีท่ีทาํการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง       
ในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก  

สําหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ้นทุกท่าน            
เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการ    
เป็นรายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 
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นายวิชา โชคพงษพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ เสนอความคิดเห็นวา่ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมควรอ่านเอกสารมา
ก่อน จะไดไ้ม่เป็นการเสียเวลา เพราะตอ้งไปประชุมท่ีอ่ืนต่อ และเสนอวา่ควรรับกรรมการทั้ง 4 ท่านทาํงาน
ต่อไป  

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า 
บริษทัมีกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งเกิน 3 วาระ คือ 9 ปีหรือไม่ และมีรายช่ืออยูใ่นรายช่ือท่ีเลือกเขา้ออก
คร้ังน้ีดว้ยหรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า มีกรรมการอิสระท่ีดํารงตาํแหน่งเกิน 3 วาระ แต่ไม่มีรายช่ืออยู่ใน
กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในคร้ังน้ี   

นายสืบศกัด์ิ พิภพมงคล ผูถื้อหุ้น เสนอความคิดเห็นว่า ควรใส่ผลงานของกรรมการในรอบปี
ท่ีแลว้ไวด้ว้ย ซ่ึงจะไดค้ะแนนเวลาทาํการประเมิน  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง  
เป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. นายณรงค ์แสงสุริยะ 
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,981,797 เสียง 
เห็นดว้ย          1,128,962,955   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.6038 
ไม่เห็นดว้ย       4,490,532   เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.3961 

     งดออกเสียง               528,310   เสียง  

2. นายประเสริฐ มริตตนะพร 
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,981,797 เสียง 
เห็นดว้ย          1,132,220,387   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.8460 
ไม่เห็นดว้ย       1,745,600   เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.1539 
งดออกเสียง                 15,810   เสียง  

3. นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ 
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,981,797 เสียง 
เห็นดว้ย             989,658,023   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    87.2977 
ไม่เห็นดว้ย       144,000,464   เสียง   คิดเป็นร้อยละ     12.7022 
งดออกเสียง               323,310   เสียง  
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4. นายอนุกลู ตนัติมาสน์      
จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,981,797 เสียง 
เห็นดว้ย          1,132,220,387   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.8460 
ไม่เห็นดว้ย       1,745,600   เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.1539 
งดออกเสียง                 15,810   เสียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ  คือ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ 
มริตตนะพร นายสมบัติ กจิจาลกัษณ์ และนายอนุกลู ตันติมาสน์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกี
วาระหน่ึง  

เลขานุการบริษทัเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ร่วมประชุม 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17. กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั 
เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้จะอนุมติั 

1) ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ได้อนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสําหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  คร้ังท่ี  1/2558 เม่ือวันท่ี              
26 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้ นยงัได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าท่ี             
ท่ีรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

1. โบนสักรรมการ  :  เป็นเงินรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน  ซ่ึง
พิจารณาความเก่ียวโยงกับผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา 
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2. ค่าตอบแทนกรรมการ  :  เป็นค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการโดย
กาํหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
พิจารณาตามตาํแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัและการ
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย  
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็น
จาํนวนเงินคงท่ีทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 

2.2 ค่าเบ้ียประชุม 
จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ โดยมีกาํหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

3)  สําหรับโบนัสกรรมการประจาํปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 นั้ น         
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติเห็นควรนาํเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนเสนอดงัน้ี 

  (1) โบนัสกรรมการสําหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท โดยแยกตาม 
ตาํแหน่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 

ตําแหน่ง จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) 
1. ประธานกรรมการบริษทั  1    1,014,957 
2. ประธานกรรมการบริหาร  1    1,014,957 
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 ในรูปแบบ

ดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

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

1.2  เงินประจาํตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทั                550,000  บาทต่อปี 

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

2. ค่าเบ้ียประชุม  จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบ้ียประชุมสําหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษทัคร้ังละ 20,000 บาทต่อคน   
และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาทต่อคน 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาหลกัของการจ่ายค่าตอบแทน 2 รายการดว้ยกนัคือ ผลประกอบการ
ของบริษทั และผลการปฏิบติังานของกรรมการ สาํหรับผลประกอบการในรอบปีท่ีผา่นมามีหลายรายการท่ี
ดีข้ึน เช่น รายไดร้วมประจาํปี กาํไรขั้นตน้ ฐานะการเงินในระยะ 3-4 ปีท่ีผ่านมาโดยเฉพาะสัดส่วนของ 
Debt/Equity (หน้ีสินสุทธิกบัส่วนของผูถื้อหุ้น) ณ ส้ินปีเหลืออยู่ท่ี 1.48 เท่า ส่วนผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่ว่าทางดา้นก่อสร้างหรือการลงทุนก็บรรลุเป้าในหลายจุด ประกอบ
กบัท่ีมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมทั้ งกรรมการผู ้จัดการใหญ่  โดยผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับท่ีดีมาก  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ี
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและเสนอค่าตอบแทนเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการน้ี มีกรรมการซ่ึงถือหุน้ในบริษทัและมีส่วนไดเ้สีย
ในวาระน้ี รวม 5 ราย ไดแ้ก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุริยะ นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์นายสมบติั 
กิจจาลกัษณ์ และ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ถือหุน้รวมกนั 13,780,522 หุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

    ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

MR. BASANT KUMAR DUGAR   ผูถื้อหุ้น  กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ   ซ่ึงสรุปความเป็น
ภาษาไทยไดด้งัน้ี ตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์และ กลต. ควรจะตอ้งแสดงความเห็นภายในกรอบ
วาระการประชุม จึงขอแสดงความเห็นในวาระท่ี 6 ดงัน้ี จากการจดัอนัดบัล่าสุดโดยนิตยสาร Fortune 100 
และ 500 ปตท. เป็นเพียงบริษทัไทยบริษทัเดียวท่ีติดอนัดบั ซ่ึงบริษทัอ่ืนๆ ก็สามารถเดินรอยตามไดเ้ช่นกนั 
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่สองลักษณะ จึงเสนอให้บริษัทพิจารณารูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานหรือกรรมการ ซ่ึงเป็นลูกจา้งของบริษัท โดยเสนอให้มีการจ่ายโบนัสตาม
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ผลงาน (Variable Bonus) สําหรับกรรมการ ซ่ึงจะพิจารณาจากผลประกอบการ เช่น ร้อยละ 10 จากกาํไร
สุทธิ แทนท่ีจะเป็นสัดส่วนตามเงินปันผล  ประการท่ีสอง เสนอให้ กรรมการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ประธาน
กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน เขา้
รับการฝึกอบรมภายนอกเป็นระยะเวลาตั้งแต่สิบถึงสิบส่ีวนั ไม่วา่จะอบรมร่วมกนัหรือเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะ
ช่วยบริหารจดัการใหศู้นยต์น้ทุน (Cost Center) ของบริษทักลายเป็นศูนยก์าํไร (Profit Center) และจะทาํให้
การจดัอนัดบัของบริษทัสูงข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงบริษทัเองมีศกัยภาพพร้อมแลว้ในคณะผูบ้ริหาร 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง
ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,134,011,891 เสียง 
เห็นดว้ย             1,120,014,560   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   98.7656 
ไม่เห็นดว้ย                  190,749   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0168 
งดออกเสียง                    26,060   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0022                                                                 
ไม่มีสิทธิออกเสียง    13,780,522   เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.2152 

    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี ้ 

    1.   โบนัสกรรมการสําหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกนิ 10,010,000  บาท 
 2.   ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกนิ 8,625,000 บาท   

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2558 

    ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเก่ียวกบัการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ท่ี 47, 48  กาํหนดให้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปีทุกคร้ัง และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ในปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้อนุมติัให้แต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ           
นายณรงค ์พนัตาวงษ ์หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  คน
หน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,040,000 บาท  

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขต
การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
หนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดพ้ิจารณา
ขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สาํนักงาน อีวาย 
จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั) ประกอบกบัไดพ้ิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความ
เป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี 
และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณานําเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2558  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติเห็นควร
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558   เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

1)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั  

                  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 ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย และผูส้อบบญัชีตาม
รายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

         2)   กาํหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,210,000 บาท ประกอบดว้ย 

 
 



 36 

                          หน่วย : บาท 
                                                        ปี 2558   ปี 2557  ปี 2556  เพิ่มข้ึน 
1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี         1,320,000    1,240,000   1,155,000          80,000 
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 เน่ืองจากค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน และมีการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีท่ี
ออกใหม่ซ่ึงทาํให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย
ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบว่าค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทั
ยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

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

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

    ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,134,011,891 เสียง 
 เห็นดว้ย         1,133,724,792   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9767 
ไม่เห็นดว้ย         263,089   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0232 

      งดออกเสียง      24,010  เสียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกลุ และ/หรือนายณรงค์ 
พันตาวงษ์ และ/หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด คนหน่ึงคนใดเป็น
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกนิ 3,210,000 บาท ตามทีเ่สนอ  

วาระที ่8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม   
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นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย  ์ ผูถื้อหุ้น เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า  ได้มีการกล่าวถึง
ประเด็นท่ีมีผูถื้อหุ้นเข้ามาตั้ งคาํถามเป็นคาํถามท่ีไม่ใช่ภาษาแม่ ซ่ึงดิฉันและผูถื้อหุ้นหลายท่านได้มี
ความเห็นและได้มีขอ้แนะนําไปแลว้บา้งนั้น จึงขอเสนอความเห็นในประเด็นท่ีแตกต่างเล็กน้อย เพื่อ
พิจารณาว่าในการประชุมคราวต่อไปในหนังสือเชิญประชุมขอให้ระบุไวใ้ห้ชดัเจนว่า ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น
ท่านใดท่ีตอ้งการถามเป็นภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาไทย ขอให้ติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีจะทาํการแปล
ประสานงาน จะไม่อนุญาตใหพ้ดูในท่ีประชุม เพราะว่าผูถื้อหุน้อ่ืนอาจจะไม่เขา้ใจและอาจจะตอ้งแปล ซ่ึงผู ้
ถือหุ้นอ่ืนก็อาจอยากทราบประเด็นท่ีท่านมีความเห็น และถามในคาํถามนั้นดว้ย และสําหรับในหนังสือ
เชิญประชุม การมอบฉนัทะไดมี้แบบมอบฉนัทะอยู ่2 แบบ ท่ีส่งใหแ้ลว้ไม่ไดส่้งแบบ ก. และไม่มีใหด้าวน์
โหลด จึงขอเสนอว่าแมไ้ม่ไดส่้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ให้กบัผูถื้อหุ้น ก็ขอให้เพิ่มให้สามารถดาวน์
โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตด์ว้ย 

นายศกัดา ตั้งศกัด์ิสถิตย  ์ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า  ในรายงานการประชุมท่ีว่าบริษทัมีรายได้
ประมาณสองหม่ืนกว่าลา้นบาท และท่ีประธานฯ กล่าวว่าบริษทัสามารถรับงานไดเ้พิ่มถึงข้ึนอีกประมาณ 
20-30 % จึงสงสัยว่า ถา้ในการปรับปรุงงานในปีน้ี งานเท่าท่ีทราบจะค่อนขา้งมากเป็นหลกัแสนลา้นบาท 
อาจจะ 5 ปี บริษทัรับงานค่อนขา้งมากเป็นแสนลา้นบาท ในขณะน้ีคือบริษทัสามารถท่ีจะรับงานไดเ้พิ่ม
สูงสุดประมาณเท่าไหร่ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า บริษทัสามารถสร้างรายไดต่้อปีเพิ่ม
จาก 35,000 ลา้นบาท ไปเป็น 50,000-60,000 ลา้นบาท ซ่ึงงานท่ีออกมาอาจจะดูว่าเยอะ แต่ว่างานทั้งหลาย
ถา้เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัน่าจะมีโอกาสประมูลได้ 20-30 % แต่ว่างานดงักล่าวตอ้งใช้เวลาในการ
ก่อสร้าง ไม่ใช่ออกมาและก่อสร้างเสร็จภายในเวลา 1-2 ปี อีกประเด็นหน่ึงงานในมือท่ีมีอยูป่ระมาณเกือบ
แสนลา้นบาท ณ ปัจจุบนั ในหน่ึงหรือสองปีขา้งหนา้กจ็ะลดลงไปพอสมควร เพราะฉะนั้นทางดา้นกาํลงัคน 
เคร่ืองจกัร การเงิน ท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมและสะสมไวอ้ยา่งท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดแ้นะนาํ บริษทัไดส้ะสมเพ่ือจะ
เพิ่มขีดความสามารถในการรับงานเพิ่มข้ึนและลงทุนเพิ่มข้ึนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์และให้กาํไร ให้
ผลตอบแทนท่ีมัน่คงกบับริษทั  

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในกรณีการเกิดแผ่นดินไหว สาํหรับประทศไทย
ไดมี้การป้องกนัเร่ืองเข่ือน อุโมงค ์รถไฟฟ้าใตดิ้น อุโมงคใ์ตน้ํ้ า รับไดเ้ท่าไหร่   

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ในเร่ืองแผนดินไหวนั้นไดค้าํนึงไว้
เรียบร้อยแลว้ เช่น โครงการฝายนํ้ าลน้ท่ีไซยะบุรี ก็ไดเ้พิ่มความแขง็แกร่งสามารถท่ีจะรับแผ่นดินไหวได้
ประวติัเกินหา้พนัปี วา่ในหา้พนัปียอ้นหลงั เคยแผน่ดินไหวสูงสุดเท่าไหร่ อยา่งไร กไ็ดใ้ส่ความแขง็แรง ใส่
เหล็ก คาํนวณคุณภาพคอนกรีตเพียงพอไวแ้ลว้ สําหรับอุโมงคร์ถไฟฟ้าใตดิ้นในกรุงเทพมีความยืดหยุ่น
พอท่ีจะต่อตา้นแผ่นดินไหวไดอ้ย่างดี จากประวติัท่ีเกิดแผ่นดินไหวท่ีประเทศญ่ีปุ่นคร้ังหลงัสุดท่ีแรงแรง 
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รถไฟฟ้าใตดิ้นสามารถใชง้านไดต้ามปกติ เน่ืองจากวา่ความยดืหยุน่ของตวัอุโมงคจ์ะดีกวา่ตวัโครงสร้างบน
บก ของท่ีประเทศไทย การคาํนวณความยดืหยุน่ต่างๆ ไดเ้ตรียมเพียงพอไว ้ไม่ตอ้งกงัวล 

MR. BASANT KUMAR DUGAR   ผูถื้อหุ้น  กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ    ซ่ึงสรุปความเป็น
ภาษาไทยได้ดังน้ี  ขอชมรายงานการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนของบริษัท และอยากจะให้ กลต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จดัให้มีเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็นวาระเฉพาะกิจ บริษทัไดใ้ชง้บประมาณจาํนวนมากใน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซ่ึงปัจจุบนั ทัว่โลกกาํลงัให้ความสาํคญักบัการพิจารณารายงานการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน แต่ผูถื้อหุ้นยงัไม่มีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของบริษทัเลย 
ทั้งๆ ท่ีรายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการนาํเสนอรายงานผลประกอบการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นอยากให้
กล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ไวใ้นบทนาํ
ของรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั ซ่ึงช่วยยกระดบัประเทศไทย  ประการท่ีสอง ผูถื้อหุน้เสนอให้
มีการพิจารณาการเลือกใชก้ฎหมายภายในภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกาํลงัจะ
มาถึง ซ่ึงจะช่วยทาํให้หุ้นของบริษทัน่าลงทุนในกระดานซ้ือขาย ทั้งในประเทศและในภูมิภาค ประการท่ี
สาม เสนอให้มีการส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletters) ผูถื้อหุ้น โดยเฉพาะข่าวในแง่ดี เพราะ
ประชาชนไดรั้บข่าวสารในแง่ลบจากแหล่งข่าวต่างๆ อยู่แลว้ ทั้งน้ี เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวในแง่ลบให้ลด
น้อยลง  การนาํเสนอข่าวในแง่ดีของบริษทัอย่างทนัท่วงที จะช่วยให้ประชาชนยงัคงมีความมัน่ใจในหุ้น
ของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ผูถื้อหุ้นกล่าวขอบคุณคุณอศัวิน คงสิริ  ประธานกรรมการบริษทั และคุณปลิว ตรี
วิศวเวทย ์ประธานกรรมการบริหาร เก่ียวกบัวาระผูส้อบบญัชีท่ีผูถื้อหุน้ไดก้ล่าวถึงในวาระท่ีผา่นมา เม่ือค่า
สอบบญัชีเพิ่มข้ึน ผูส้อบบญัชีก็ควรมีผลงานท่ีดีเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน รวมทั้งควรมีขอ้มูลดว้ยว่า ผูส้อบ
บญัชีของบริษทัไดป้ฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้แก่บริษทัใดบา้ง เพื่อปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อีกประการคือ เกณฑ์ในการสอบบญัชีต่าง ๆ 
ควรจะมีความครอบคลุมรอบดา้น และเขม้งวดยิ่งข้ึน เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาความ
ถูกตอ้งของงบการเงินของบริษทัไดดี้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัชาวต่างชาติ  รวมทั้งอยากให้มี
ขอ้สญัญาการเกบ็รักษาความลบักบัผูส้อบบญัชี และกรรมการ เก่ียวกบัขอ้มูลของบริษทั  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และแจง้ว่าในการประชุมคร้ังต่อไปจะไม่อนุญาตใหถ้ามคาํถามเป็น
ภาษาองักฤษ  

MR. BASANT KUMAR DUGAR   ผู ้ถือหุ้น  กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ   ซ่ึงสรุปความเป็น
ภาษาไทยไดด้งัน้ี แสดงความเห็นว่า ตนเองเป็นผูถื้อหุ้น เขา้ใจดี และหากมีส่งคาํถามไวล่้วงหนา้ ก็คงจะมี
การแปลคาํถามได ้พร้อมแปลคาํตอบกลบัมาให้ผูถื้อหุ้นทราบ  แต่บางเร่ืองเป็นส่ิงท่ีผูถื้อหุน้อยากกล่าวช่ืน
ชมกรรมการ ส่วนเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไม่เขา้ใจ ก็คงไม่มีอะไรจะพูด แต่ส่ิงท่ีกล่าวไปนั้น เห็นว่าเป็นคาํแนะนาํ
และคงเป็นประโยชน์ ซ่ึงในส่วนน้ีผูถื้อหุน้ตอ้งขอขอบคุณท่ีรับฟัง 
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    ประธานฯ กล่าวขอบคุณตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์การตรวจนบัคะแนน และช้ีแจง
รายละเอียดเร่ืองการจดัทาํรายงานการประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ิน          
การประชุม บริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการถดัไป 
และบริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมให้แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม รวมทั้งนาํส่งต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยผา่นระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 
www.ch-karnchang.co.th อันจะทําให้ผู ้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบ             
ความถูกตอ้งได ้ 

ประธานฯ  แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และนําเสนอ     
ระเบียบวาระการประชุมต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นครบถว้นทุกวาระแลว้ ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มี
กิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.30 น.        
 
 
    
                                    (นายอศัวิน คงสิริ) 
                                     ประธานท่ีประชุม 

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


