
  

 

 

ท่ี  CK-17-0000-PO-L-0015                   

               5 เมษายน 2560 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ช. การช่าง จาํกดั  (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.   สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
   2.   รายงานประจาํปี และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจาํปี 2559 
   3.   รายละเอียดการจัดสรรเงินกาํไร 

4.   ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
5.   รายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
6.   รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 
7.   รายละเอียดของกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ 
8.   แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  
9.   รายการเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 
10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
11. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
12. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560    
ในวนัศุก์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง          
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 จัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 โดยบริษทั
ได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ch-karnchang.co.th ตั้ งแ ต่วัน ท่ี  11  พฤษภาคม  2559 นอกจากน้ีบริษัทได้
เผยแพร่บนัทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเปิดชมไดผ่้าน
เวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขใดๆ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้      
ประจาํปี 2559 มีความถูกตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจน จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 2     รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจาํปี และ
รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจาํปี 2559   ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุม และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2559 
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.) 

การลงมติ     วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่ 3     พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด  
 วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 ไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโ ดยผูส้อบบัญชีจากบริษัท 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึง
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 4     พจิารณาอนุมัติการจดัสรรเงินกาํไร  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2559 จาํนวน 897,406,473 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม 
บริษทัจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. 
ซ่ึงหา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร และหา้มมิใหจ่้ายเงิน
ปันผลกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โ ดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตาม
จาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ  กนั และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

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

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัจะคาํนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของ    
ผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีเห็นว่า
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เหมาะสมโ ดยบริษทัจะยงัคงมีเงินสดสํารองเพ่ือรองรับการขยายตวัและลงทุนใน
โครงการทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยในระหว่างปี 2559 บริษทัไดมี้การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2559 ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาท เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้เห็นว่า  ในปี 2559 บริษทัมีกาํไร     
เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร โ ดยจ่ายเงินปันผล
สําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 
บาท   โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมของบริษทั ดงันั้น
รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาทแลว้ เงินปันผลสาํหรับปี 2559 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน
ไม่เกินกวา่ 846,948,436 บาท (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท  ข้อ  19. กําหนดใ ห้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใ น  3            
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี โ ดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุด
เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 น้ี กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ  
นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุริยะ และ นายรัตน ์
สนัตอรรณพ 

 และจากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโ อกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้านั้ น  ไ ม่มีผู้ถือ หุ้นรายใ ดเสนอช่ือบุคคล เพ่ือ พิจารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้มติเห็นควรเสนอใหก้รรมการท่ีออก
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้     เห็นควรเสนอที่
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการทั้ ง 4 ท่านคือ นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ         
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุริยะ และ นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการท่ีพน้
ตําแหน่งตามวาระกลับ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล 
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วาระที ่ 6     พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยใหจ่้ายโบนสักรรมการสาํหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท    

สาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2560 
เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 เห็นควรกาํหนดโบนสักรรมการสาํหรับปี 2559 ในวงเงิน
ไม่เกิน 11,000,000 บาท และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560 ใน
อตัราเดิมเท่ากบัปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2560 โดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และ
ขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและ
ลกัษณะธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยแลว้ พบวา่ค่าตอบแทนที่จ่ายกรรมการอยู่ในอตัรา
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โ บนัส
กรรมการสําหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2560 อตัราเดิมเท่ากบัปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 5.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวน 
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่ 7     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. และ ขอ้ 48. กาํหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง   

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้
พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การใหค้าํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี การรับรองงบ
การเงินไดท้นัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีราย
เดิม คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2560 

โ ดยเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน หรือ นางสาวสุพรรณี  
ตริยานันทกุล  แห่งบริษัท  สํานักงาน  อีวาย จํากัด คนหน่ึงคนใ ดเป็นผูส้อบบัญชี
ประจาํปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,450,000 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ 
เอื้ออนนัตก์ุล หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่ง
บริษัท  สํานักงาน อีวาย จาํกัด คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี  2560 โ ดยมี
ค่าตอบแทนไม่เกิน 3,450,000 บาท (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 8        พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโ ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโ ดยพร้อมเพรียงกนั     
และหากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. หรือบุคคลอื่นเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  

  อน่ึง   บริษทัฯ ไดจั้ดเตรียมหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกนัน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.) โ ปรด
กรอกขอ้ความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะน้ีกลบัคืนมายงับริษทัฯ 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 1 วนั เพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการจดัประชุม หรือย่ืนหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ท่ีประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ            
โปรดนาํเอกสารและหลกัฐานตามรายการที่ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9. มาแสดงดว้ย  ทั้งน้ีบริษทัจะดาํเนินการประชุม
ตามขั้นตอนท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10. โดยจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ตามรายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11.   

 
              โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

 
                      (นายอศัวิน คงสิริ) 
                                          ประธานกรรมการบริษทั 
 
 
 
หมายเหตุ    1.  ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

ในวนัประชุม ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 
 2.  ท่านสามารถ download  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.   (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณี

ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของบริษทั   http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html (บริษทัแนะนาํใหใ้ชห้นงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ข. ซ่ึงท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนไดอ้ย่างชดัเจน) 

   3.  ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเวบ็ไซต์ของบริษทัได ้
ท่ี   http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html  ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 เป็นตน้ไป   
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4.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทังดแจกของชาํร่วยเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ 
     ท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย        
5.  ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคาํถามหรือ  
     ขอ้คิดเห็นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมท่ี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 จะดาํเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 
ในกรณีผูถื้อหุน้ต่างชาติ โปรดนาํล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพ่ือความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
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          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1  :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
          ประจาํปี 2559 

                 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

ของ 
บริษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
  ประชุมเม่ือ         วนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. 

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

เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

  นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์ในฐานะเลขานุการบริษทั กล่าวช้ีแจงว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีและการคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอ
ช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ี www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 รวมทั้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงในการประชุมคราวน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 
28 มีนาคม 2559 เป็นตน้มา เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

  เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงถึงวิธีปฏิบติัสาํหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง โดยการลงมติเป็นดงัน้ี 

    - วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง     
       ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

      - วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ  

    - วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่ 
       นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม            

            - วาระท่ี 8  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวนคงคา้ง 
ไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท   ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ย 

       คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี 
       สิทธิออกเสียงลงคะแนน                 
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                        2. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง     บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกใหผู้ถื้อหุน้เรียบร้อย 
แลว้ เพือ่ใชใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยประธานท่ีประชุม
จะถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหย้กมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัร
ลงคะแนน โดยจะไดน้าํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

   สําหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่านเพื่อ
รวบรวมความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อใหท้ราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้                  บริษทัไดท้าํการรวบรวมคะแนนไวใ้น 
คอมพิวเตอร์แลว้ ดงันั้นผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ไม่ตอ้งออก
เสียงลงคะแนนอีก   

        4. บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นระบบบาร์โคด้ และไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษทั เดอะลีจิสท ์ 
จาํกัด เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั และไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุน้มาเป็น ผูส้ังเกตการณ์ 
การตรวจนบัคะแนนเสียง 2 ท่าน  ซ่ึงนางพราพร ธารีเทียน และ นางคีรณัฏฐษ์ร โรจนประดิษฐ ์ ตวัแทนผู ้
ถือหุน้อาสาเป็นพยานตรวจนบัคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

5. หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะซกัถามหรือตอ้งการใหค้ณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการช้ีแจงเพิม่เติมในประเด็น   
ใด ขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ นามสกุล เพ่ือจะไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้นรายงานการประชุม  โดยผูถื้อหุ้น
สามารถซกัถามเม่ือจบการนาํเสนอในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

เลขานุการบริษทัไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ดงัน้ี 

1)  กรรมการบริษทัที่เข้าประชุม 
                  1.  นายอศัวิน คงสิริ   ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ)                
                  2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์       กรรมการบริษทั    
       ประธานกรรมการบริหาร  
    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
                                                  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
                  3.  นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร       กรรมการบริษทั   (กรรมการอิสระ) 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ  
         ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
    ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        
                  4.  นายถวลัยศ์กัด์ิ  สุขะวรรณ         กรรมการบริษทั   (กรรมการอิสระ) 
     กรรมการตรวจสอบ  
         กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        
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                  5.  ดร.ภาวิช ทองโรจน ์              กรรมการบริษทั   (กรรมการอิสระ) 
    กรรมการตรวจสอบ 
        ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
                  6.  นายณรงค ์แสงสุริยะ              กรรมการบริษทั   
                                     กรรมการบริหาร 
     กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
      กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง                 
                  7.  นายประเสริฐ มริตตนะพร       กรรมการบริษทั   
         กรรมการบริหาร 
        กรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม     
                   8.  นายรัตน ์สันตอรรณพ             กรรมการบริษทั 
          กรรมการบริหาร               
                   9.  ดร.อนุกลู ตนัติมาสน ์           กรรมการบริษทั  
          กรรมการบริหาร 
   กรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
      ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
      สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไป 

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

1.  นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์                     กรรมการบริษทั  
                                  กรรมการบริหาร 
3)  ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม                            
                1. นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์               รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
                2. นายพชิยั เฉยบาํรุง                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซ้ือ                
                3. นางรินรดา ตั้งตรงคิด                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน     
                4. นายวิบูลย ์องัคพพิฒันชยั              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกัตรวจสอบภายใน 
                5. นายวชัระ แสงหตัถวฒันา             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวิศวกรรม 
                6. นายไพรัตน ์พรหมอินทร์              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3 
                 7. นายธรรมนูญ สุรรัตน์                 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4      

4)  ผู้สอบบัญชี      
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ   บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

5)  ทีป่รึกษากฎหมาย   
       นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน ์  บริษทั เดอะลีจิสท ์จาํกดั     

ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน  
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6)  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
นายต่อศกัด์ิ บูรณะเรืองโรจน ์

 
นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษทั ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ี

ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 และไดแ้ถลงต่อผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมก่อนเร่ิม   การพิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุมว่า ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้นั้น ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีจาํนวน
ทั้งส้ิน 28,951 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งส้ิน 1,693,896,872 หุน้ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจําปี 2559 ณ  เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม 2,197 ราย รวมจํานวนหุ้นทั้ งส้ิน 
1,097,007,879 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64.7624 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด แยกเป็นผูถื้อหุน้ 
   มาประชุมดว้ยตนเอง    460 ราย จาํนวนหุน้          52,753,197  หุน้ 
   รับมอบฉนัทะ   1,737 ราย จาํนวนหุน้     1,044,254,682  หุน้ 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงกาํหนดใหมี้ผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมด โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ 
กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 1,175 ราย เป็นจาํนวน 345,833,935 หุน้  

ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

      ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ท่ีจะรับรองในวาระน้ี เป็น
รายงานจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 โดยท่ีประชุมไดพิ้จารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และ
ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้      ซ่ึงบริษทัไดน้าํส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอแกไ้ข 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2558 ซ่ึงไดน้าํส่งให้ผูถื้อ
หุ้นทุกท่านแลว้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความ
ถูกตอ้งครบถว้น เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ดงักล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,118,127,760 เสียง 

เห็นดว้ย  1,118,127,325    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
ไม่เห็นดว้ย                      435    เสียง    คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง                                0    เสียง 
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ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 
2558 ตามทีเ่สนอ 

วาระที ่2     พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

   ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 45. กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัจดัส่งรายงาน
ประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัให้ผูถ้ือหุ ้น  พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี          พร้อมขอใหท่ี้
ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ซ่ึงปรากฏตามรายงานประจาํปี 2558 ในหวัขอ้ฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานตามท่ีไดน้าํส่งผูถ้ือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่
วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 และขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวช้ีแจงสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา ฐานะทาง
การเงิน การเปล่ียนแปลงตวัเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีกระทบต่อบริษทัทั้งดา้นบวกและดา้นลบเพื่อใหผู้ ้
ถือหุน้รับทราบ โดยไดด้าํเนินการต่างๆ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

อตัราจ่ายเงินปันผลหุน้  (บาท)  0.65 0.55 0.43 

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

2. เหตุการณ์สําคญัในรอบปี 2558  

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

* ขายหุน้บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ใหก้บั บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (CKP) มูลค่า   
   4,344 ลา้นบาท 

* ไดรั้บรางวลัจากองคก์รภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
 รางวลั CG Excellent Scoring 2015 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 รางวลั Best IR Awards 2015 โดย สมาคมนกัวิเคราะห์การลงทุน (IAA) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 รางวลั Thailand Top Company Awards 2015 โดย มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 รางวลั Environmental Social and Governance 100 โดย สถาบนัไทยพฒัน ์
 รางวลัหุน้ขวญัใจมหาชน 2015 โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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3. โครงการก่อสร้าง  
 บริษทัฯ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) ณ ส้ินปี 2558  
 

  บริษทัฯ มีโครงการต่างๆ ท่ีลงนามในปี 2558 ดงัน้ี          

 
4. ความคืบหน้าของโครงการทีด่าํเนินการในปัจจุบัน  
 รายละเอียดความคืบหนา้ของโครงการท่ีดาํเนินการในปัจจุบนัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

สรุปไดด้งัน้ี 

- มูลค่ารวม 207,904 ลา้นบาท 
- มูลค่าท่ีรอรับรู้รายได ้   83,551 ลา้นบาท 

โครงการที่ลงนามในปี 2558 มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

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

1,071 

3. โครงการอาคารพเิคราะห์บาํบดัโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ   
    มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

1,168 

4. โครงการบริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล  
    รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 

1,270 

5. โครงการอาคารศูนยก์ารแพทยพ์ร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 1,381 
6. โครงการบริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล  
    รถไฟฟ้าสายสีม่วง 

1,520 

7. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 15,328 
รวมมูลค่าโครงการท่ีลงนามในปี 2558 22,794 

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

มูลค่าคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

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

2556-2559 20,011 9,685 51.6% 

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

มูลค่าคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

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

2555-2559 22,500 6,008 73.3% 

6. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2  
    (โรงไฟฟ้า BIC-2) 

2557-2560 4,310 3,470 19.5% 

7. โครงการก่อสร้างโรงผลิตนํ้าประปาแห่งท่ี 2 ในพื้นท่ี 
    สมุทรสาคร-นครปฐม  

2557-2559 2,904 2,250 22.5% 

8. โครงการขยายกาํลงัการผลิตนํ้าประปาในพื้นท่ี 
    ปทุมธานี-รังสิต   

2557-2558 367 99 72.9% 

9. โครงการอาคารศูนยก์ารแพทย ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2558-2561 1,381 1,215 12.0% 
10. โครงการก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นของรถไฟฟ้า 
      สายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ 

2558-2561 1,071 1,071 0.0% 

11. โครงการอาคารพเิคราะห์บาํบดัโรคและบริการ พร้อมระบบ 
       สาธารณูปการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2558-2561 1,168 1,121 4.0% 

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

2558-2560 1,056 906 14.2% 

13. โครงการบริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางโยธา 
       และไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน 

2558-2566 1,270 1,260 0.8% 

14. โครงการบริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางโยธา 
       และไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

2558-2566 1,520 1,520 0.0% 

15. โครงการยา้ยสถานีสูบนํ้าดิบ โดยมีการก่อสร้างอาคารใหม่ หน่วย 
       ธุรกิจบางปะอิน 

2558-2560 138 134 2.8% 

16. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 2558-2561 21,898 15,329 0.0% 
17. โครงการอ่ืนๆ  2555-2559 6,835 642 90.6% 

รวม 207,904 83,551 
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5. โครงการของภาครัฐในอนาคต  
 โครงการของภาครัฐ วงเงิน 1.7 ลา้นลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอยีดโครงการ มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

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

รวม 

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

130,019 

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

รวม 

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

1,077,297 

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

รวม 

 
104,116 
56,691 

110,325 
54,644 

325,776 

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

รวม 

 
20,200 
84,600  
55,620 

160,420 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย : โครงการการขนส่งทางนํ้า – ท่าเรือแหลมฉบัง 
- โครงการพฒันาท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ A) 
- ศนูยข์นส่งทางรถไฟในท่าเทียบเรือแหลมฉบงั 

รวม 

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

 

 โครงการของภาครัฐท่ีจะประกวดราคาในปี 2559 (คร่ึงปีหลงั) สรุปไดด้งัน้ี 

โครงการ รายละเอยีด ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :     ผา่น EIA แลว้ 
อยูใ่นขั้นตอน
การทาํเอกสาร
ประกวดราคา 

รถไฟทางคู่ -  ประจวบคีรีขนัธ ์-  ชุมพร 167 16,705 

 - มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ 132 28,992 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) :  
อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 ลานจอดอากาศ
ยาน ส่วนขยายอาคารดา้นทิศตะวนัออก อาคาร
สาํนกังานสายการบินและระบบสาธารณูปโภค 

 
48,658 

 

 
อยูใ่นขั้นตอน
การประมูล
โครงการ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 

 

กรมทางหลวง : 
มอเตอร์เวย ์

 
- พทัยา - มาบตาพดุ 

 
32 

 
2,500 

 
เหลือการ
ประกวดราคา 1 
สญัญา 

 

 - บางปะอิน - นครราชสีมา 196 77,970 อยูใ่นขั้นตอน
การประกวด
ราคา 

 - บางใหญ่ - กาญจนบุรี 96 50,200 

 รวม 225,025 
 

โครงการ รายละเอยีด ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลแห่งประเทศไทย : 
รถไฟฟ้า 
 
 

   ครม. อนุมติัให้
เปิดประกวด
ราคา 19 เม.ย. 59 

สายสีสม้ : 
 ศูนยว์ฒันธรรม - มีนบุรี 

 
21 

 
82,907 

สายสีชมพ ู(โมโนเรล) : 
 แคราย - มีนบุรี 

36 26,731 
ผา่นการอนุมติั
จาก ครม. ใหเ้ร่ิม
ดาํเนินโครงการ
แลว้ 

สายสีเหลือง (โมโนเรล) : 
ลาดพร้าว – สาํโรง 

30 31,728 

 
สายสีม่วง(ส่วนต่อขยาย) :  
เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ 

 
20 

 
72,134 

อยูร่ะหวา่งการ
ออกแบบและ
การจดัทาํ EIA 
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6. ธุรกิจการลงทุนในสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

ข้อมูล ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

บมจ.ทางด่วนและ 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

บมจ.ททีีดบับลิว บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 

สดัส่วนการถือหุน้ (%) 28.50% 19.04% 30.25% 

ปีท่ีก่อตั้ง 2558 2543 2554 
ทุนจดทะเบียน  (ลา้นบาท) 15,285 3,990 9,240 
รายได*้  (ลา้นบาท) 13,105 5,574 6,851 

กาํไร*  (ลา้นบาท) 2,701 2,698 786 

ปันผล  (ลา้นบาท) 0.07 0.60 0.0223 

* รายได ้กาํไร ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัในกลุ่ม  สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษทั รายละเอยีด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

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

Dividend Yield (%) 4.72% 4.30% 5.52%* - 

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ 

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

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

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

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

Dividend Yield (%) - - 0.75% - 

 * ปรับเตม็ปี 

 

 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย :    อยูร่ะหวา่ง
การศึกษา
โครงการและการ
จดัทาํ EIA 

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

    รวม 256,754 
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7. ความรับผดิชอบในด้านการก่อสร้างและการบริหารโครงการ 

บริษทัฯ ดาํเนินงานภายใตก้ารคาํนึงถึงความปลอดภยัของสังคม ส่วนรวม และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการดาํเนินโครงการในแต่ละโครงการจะมีมาตรการต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือดูแลสังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ดีท่ีสุด เช่น มีการตรวจวดัคุณภาพนํ้า มีผา้คลุมรถป้องกนัฝุ่ นละออง มีการติดตั้งเคร่ืองวดัระดบัเสียง มีการติดตั้งเคร่ืองวดั
ความสัน่สะเทือน และมีการบริหารงานดา้นจราจร เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความสําคญัและดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
(กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น 

- กิจกรรม “หน่ึงหยด คือ ชีวิต ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวิตใหม่” 
- กิจกรรม “ฟังธรรม” 
- กิจกรรมส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบา้นท่าฮ่อ จ.เชียงราย (ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออุปกรณ์เพื่อใชใ้นการศึกษา) 
- กิจกรรม “การแขง่ขนัฟุตบอล CK Cup 2015”  
- กิจกรรม “การบริจาคเงินเพื่อสงัคมและการศึกษา” 
- กิจกรรม “Shred2Share” 
- ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนใกลเ้คียงพื้นท่ีก่อสร้าง กิจกรรมวนัเด็ก จดัอบรมการ 
  ระงบัเหตุอคัคีภยัเบ้ืองตน้   
- การสนบัสนุนงบประมาณดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

สําหรับนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย ์มีจริยธรรม และปฏิเสธ
การทุจริต ให้สินบนในทุกรูปแบบมาโดยตลอด และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินงานอย่างมืออาชีพ พร้อมประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
และยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยบริษทัได้ดาํเนินการกาํหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงเร่ือง
ดงักล่าวน้ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

ทั้งน้ี สถาบนัไทยพฒัน ์ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้เป็นผูป้ระเมินการดาํเนินการเพ่ือความย ัง่ยืนเร่ือง Anti-Corruption ของบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 
2558 ได้แจ้งผลการประเมินความคืบหน้าในเร่ืองการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress 
indicator) ของบริษทัฯ อยูใ่น “ระดับที่ 3 : Established” จากการแบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดบั โดยรายละเอียดของผลการ
ประเมิน “ระดับที ่3  หมายถึง การแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัของนโยบายท่ีบริษทักาํหนดเพื่อดาํเนินการ (ไม่จ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐ ไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้งและต่อต้านผูเ้ก่ียวขอ้ง) การประเมินความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อระบุการดาํเนินงานของบริษทัหรือ
บริษทัย่อยท่ีมีความเส่ียงว่าอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
นโยบาย       และแนวปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งการดูแลให้มีการดาํเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยทุกปี  

ส่วนการลงนามแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ โดยการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ในปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่ไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมในโครงการ
ดงักล่าว แต่คณะกรรมการบริษทัไดมี้การมอบหมายให้ฝ่ายจดัการติดตาม เขา้ร่วมศึกษาแนวทางการปฏิบติั ซ่ึงมีรายละเอียดเป็น
จาํนวนมากท่ีจะต้องดาํเนินการ และขณะน้ีอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการปรึกษาหารือกบัสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
บริษทัในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมท่ีจะเขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกนัต่อไป โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง แจง้ว่ากาํลงัดาํเนินการ
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ใหค้วามรู้กบัสมาชิกในภูมิภาคต่าง  ๆเก่ียวกบัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตใหมี้ความชดัเจน และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการปรับปรุง
หลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสม และปรับปรุงกฎระเบียบ ขั้นตอนต่าง  ๆเพิม่เติม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายประเสริฐ แกว้ดวงเทียน ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในปี 2558 ทางรัฐบาลมีโครงการท่ีจะใหภ้าคเอกชนเขา้
ร่วมลงทุนกบัภาครัฐ หรือโครงการ PPP โดยเป็นโครงการท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่ บริษทัฯ ไดมี้การเตรียมความพร้อม
และมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมลงทุนกบัภาครัฐอยา่งไรบา้ง  

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า สําหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาล
และเอกชน หรือ โครงการ PPP นั้น บริษทัฯ มีศกัยภาพและมีความพร้อม รวมทั้งมีความชาํนาญอยู่แลว้ เช่นโครงการ
ทางด่วนซ่ึงบริษทัเป็นผูก่้อสร้างและบริษทัในกลุ่มได้ดาํเนินการมาเป็นเวลานานหลายปีและถือว่าเป็นโครงการ PPP 
โครงการแรกของประเทศไทย สาํหรับในปีน้ีภาครัฐก็มีดาํริท่ีจะมีโครงการ PPP ออกมาอีกเช่นกนั ซ่ึงกเ็ป็นส่วนหน่ึงใน
การช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐ โดยการให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม และนับว่าเป็นโครงการท่ีดี  ซ่ึง ณ 
ตอนน้ีคาดว่าอาจจะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีชมพ ูท่ีจะออกมาเป็นรูปแบบ PPP สาํหรับกลุ่ม ช.การช่าง นั้น 
มีความพร้อมและมีศกัยภาพอยา่งเต็มท่ีดว้ยตวัของบริษทัเองซ่ึงพร้อมจะเขา้ร่วมลงทุนและเขา้ร่วมเป็นผูรั้บเหมา รวมถึง
บริษทัในกลุ่มเช่น บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) หรือ BEM ซ่ึงผา่นการควบรวมระหว่าง BECL 
และ BMCL เรียบร้อยแลว้ ก็มีความพร้อมทางดา้นความแขง็แกร่งทางการเงิน ดา้นเทคโนโลยี บุคลากร ซ่ึงสามารถเป็น
ผูบ้ริหารจดัการไดท้ั้งรถไฟฟ้าใตดิ้นและทางด่วน และมีความพร้อมอยา่งเต็มท่ีท่ีจะเขา้ร่วมกบั ช.การช่าง ในการเป็นผู ้
ลงทุนในโครงการประเภท PPP หากภาครัฐผลกัดนัโครงการออกมา  

นายสุรพล อินทร์คาํ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ตามท่ีมีข่าวว่าโครงการไซยะบุรี บริษทัฯ จะตอ้งเติมเงินไปอีก
สองหม่ืนลา้นบาท ข่าวน้ีทาํใหบ้ริษทัฯ ไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ เพราะเม่ือมีข่าวเช่นน้ีออกมาทาํใหร้าคาหุน้ของ
บริษทัฯ ตกลงไป จึงขอใหผู้บ้ริหารช้ีแจงในประเด็นข่าวดงักล่าว  

ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า สาํหรับเร่ืองงานเพิ่มของไซยะบุรีนั้นเป็นเน้ือ
งานท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเป็นการร้องขอของรัฐบาลลาวให้ทาํงานเพิ่มในส่วนของการป้องกนัแผ่นดินไหว ซ่ึงของเดิมก็
สร้างไวใ้ห้สามารถป้องกนัไดห้ลายพนัปีอยู่แลว้ แต่เม่ือมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวข้ึนมาหลายคร้ัง ทางรัฐบาลลาวจึงมี
ความกงัวลและร้องขอให้บริษทัฯ ทาํงานในส่วนน้ีเพิ่มเติมข้ึน  โดยให้สามารถป้องกนัแผ่นดินไหวไดถึ้งห้าพนัปีซ่ึง
รับรองว่าเข่ือนจะไม่เป็นอะไรอยา่งแน่นอน ในส่วนท่ีสองจะเป็นทางประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีความกงัวลในเร่ืองของปลา
ว่าจะมีพนัธ์ุปลาผ่านไปถึงทะเลสาปของประเทศกมัพูชาไดห้รือไม่ และเช่นเดียวกนัจากเดิมท่ีมีการออกแบบเอาไวใ้น
ระดบัมาตรฐานของโลกอยู่แลว้ก็ทาํเพิ่มข้ึนเพื่อให้ทางประเทศกมัพูชาไดมี้ความสบายใจ ส่วนอีกเร่ืองหน่ึงก็เป็นเร่ือง
ของประเทศเวียดนามท่ีมีความกงัวลว่าตะกอนท่ีจะไหลผ่านแม่นํ้ าโขงจะไหลผ่านไปถึงเดลตา้ของประเทศเวียดนาม
หรือไม่ ซ่ึงทางประเทศเวียดนามต้องใช้ความอุดมสมบูรณ์ในการปลูกข้าวซ่ึงเป็นความกังวลใจของเพื่อนบ้าน              
ซ่ึงเช่นเดียวกนัในการออกแบบเดิมเราทาํไวดี้อยูแ่ลว้ แต่เม่ือประเทศลาวและประเทศเพ่ือนบา้นมีความกงัวลเรากพ็ร้อมท่ี
จะทาํใหดี้ข้ึนกว่ามาตรฐานท่ีดีอยู่แลว้ ในตอนน้ีก็ถือว่าเป็นมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดในระดบัโลก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีบริษทัฯ ไดท้าํ
เพิ่มเติมดว้ยความเต็มใจ และรัฐบาลลาวก็ทราบว่าเม่ือมีการทาํงานเพิ่มก็จะตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีในส่วนน้ีไม่ใช่
เป็นเงินในส่วนท่ี ช.การช่าง จ่ายลงไป แต่เป็นส่วนของงานเพิ่มซ่ึงในส่วนของเจา้ของงาน คือ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จาํกดั จะตอ้งจ่ายชาํระค่างานเพิ่ม (Variation Order) ให้กบั ช.การช่าง ซ่ึงในส่วนน้ี ช.การช่าง ก็จะไดรั้บการจ่ายมาใน
รูปแบบรายไดค้่าก่อสร้างเพิ่มเติม ณ ตอนน้ีมูลค่างานไดรั้บการอนุมติัแลว้ และคาดว่าจะไดรั้บการลงนามในส่วนงาน
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เพิ่มเติมจาํนวน 19,000 ลา้นบาทในเร็วๆ น้ี โดยหากมองในมุมของ ช.การช่าง หรือมองในมุมอ่ืนๆ ถือว่าเป็นประโยชน์
กบัทุกฝ่าย เป็นงานท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงบริษทัฯ ก็ไดรั้บการจ่ายเงินเพิ่มในส่วนของรัฐบาลลาวเองก็สามารถบอกกบัทุกประเทศ
ในโลกได้ว่า รัฐบาลลาวทาํโครงการท่ีดูแลประเทศอ่ืนๆ ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ซ่ึงสามารถทาํให้ประเทศอ่ืนๆ และ
สมาคมต่างๆ ในโลกทั้งหมดท่ีดูแลเร่ืองแม่นํ้าและลุ่มแม่นํ้าโขง เห็นว่าบริษทัฯ ทาํโครงการท่ีเป็นตน้แบบท่ีดี  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่ตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ 

  ทีป่ระชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558     

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

       ประธานฯ ขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44. กาํหนดใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การทาํ
งบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้เสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 กาํหนดใหค้ณะกรรมการจดัส่ง
สาํเนางบดุลและงบกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้       และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีใหผู้ถื้อ
หุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติเห็นควรให้นาํเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ท่ีไดน้าํส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน)  (งบการเงนิเฉพาะกจิการ)  
                         หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพยร์วม 86,272.06 72,140.42 60,419.50 

หน้ีสินรวม 63,520.13 50,465.23 41,897.25 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 22,751.93 21,675.18 18,522.25 

รายไดร้วม 27,315.82 23,174.12 16,907.34 

ค่าใชจ่้ายรวม 23,358.46 19,522.14 12,038.03 

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

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.22 1.13 1.77 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน)  (งบการเงนิรวม) 

                        หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพยร์วม 93,065.90 80,872.24  72,034.23  

หน้ีสินรวม 72,210.23 61,401.56  55,193.63  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 20,855.67 19,470.68  16,840.59  

รายไดร้วม 38,027.75 35,443.36  42,009.97  

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

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

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 1.29  1.36 4.53  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

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

       ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด  วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558 ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 

วาระที ่4      พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิกําไร  

  ประธานฯ ขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. กาํหนดว่าหา้มมิใหจ่้ายเงิน
ปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการ
จ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้
เป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได้ และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52. กาํหนดใหบ้ริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
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สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมี
จาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกว่านั้น โดยใหค้ณะกรรมการจดัทาํความเห็นเพื่อ
เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

       ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ไดพ้ิจารณาว่าบริษทัมีผลกาํไร
พอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหวา่งกาลได ้จึงไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของ
ปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 

          ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี        
     (บาท)  

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

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

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

 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของแต่ละปี   โดยคาํนึงถึงผล

ประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

          
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

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

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 พิจารณางบการเงินของบริษทั

แลว้เห็นว่าในปี 2558 บริษทัมีกาํไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท 
ดงันั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท แลว้ เงินปันผล
สําหรับปี 2558 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงินทั้ งส้ินไม่เกินกว่า 1,101,032,966.80 บาท  คิดเป็นสัดส่วนการ
จ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.37 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ี
กาํหนดไว ้โดยวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558 คือวนัท่ี 10 
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พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 (ข้ึน
เคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลังของปี 2558 วนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2559 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

หมาย เหตุ    เงิน ปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลังของปี  2558 ในอัตราหุ้นละ  0 .40  บาท  เป็น เงิน 
677,558,748.80 บาท จ่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บ
เครดิตในการคาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสุรพล อินทร์คาํ ผูถื้อหุน้ ใหข้อ้เสนอแนะต่อท่ีประชุมและสอบถามวา่ สาํหรับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ นั้น บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีค่อนขา้งจะนอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัตวักิจการท่ีใหญ่มาก คือ จ่ายปันผลใน
อตัราท่ีไม่น้อยกว่า 40% ของกาํไรทั้ งหมด ซ่ึงในปีน้ีรวมจ่ายปันผล 44% จะเป็นไปได้หรือไม่ท่ีคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารจะเพ่ิมอตัราการจ่ายปันผลข้ึนอีก 10% เป็น 54%  

นายประเสริฐ แกว้ดวงเทียน ผูถื้อหุน้ ใหข้อ้เสนอแนะต่อท่ีประชุมว่า ตอ้งการใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผล
ใหเ้ร็วยิง่ข้ึน เพื่อท่ีผูถื้อหุน้จะสามารถนาํเงินไปใชจ่้ายไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า สําหรับเร่ืองอตัราการจ่ายเงินปันผลและกาํหนดการในการจ่ายเงินปันผลนั้ น 
คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะรับเร่ืองดงักล่าวไวพิ้จารณา 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี  

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

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลัง
ของปี 2558  ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท โดยเม่ือรวมการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด
คร่ึงปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทแล้ว เงินปันผลสําหรับปี 2558 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน
ไม่เกินกว่า 1,101,032,966.80 บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัที ่27 พฤษภาคม 2559  

วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ    

   ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี ประธานฯ ขอให ้นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ ในฐานะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

  นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการ
ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอเชิญกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
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ประจาํปี 2559 ออกจากหอ้งประชุม คือ นายอศัวิน คงสิริ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร นายภาวิช ทองโรจน์ และนายกาํธร 
ตรีวิศวเวทย ์เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 19 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 หรือจาํนวนใกลท่ี้สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงั
จดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

   ดงันั้น กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  มี 4 ท่าน 
ดงัต่อไปน้ี 
       1. นายอศัวิน คงสิริ (กรรมการอิสระ) 
       2. นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร (กรรมการอิสระ)  
       3. นายภาวิช ทองโรจน ์(กรรมการอิสระ) 
      4. นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

   สาํหรับการท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้
รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ตามท่ีบริษทั
ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้สิทธิดงักล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนพจิารณา 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์ 
2559 โดยไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระพจิารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั  ดว้ยความซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มท่ีต่อบริษทั มี
บทบาทสําคญัในการมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการบริหารจดัการ  

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตาม
รายช่ือขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย  ์เลขานุการบริษทั ช้ีแจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  เลขานุการบริษทั ช้ีแจงว่า คณะกรรมการไดจ้ดัทาํประวติัของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 
ท่าน และนาํส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ในหนังสือนัดประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการตามขอ้บงัคบั
บริษทั ขอ้ 16. ดงัน้ี 
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            (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
               (2) การเลือกตั้งกรรมการใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนกรรมการทั้งหมด
ท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นสมควรก็ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีใน
การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตั้ง
จะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้นั้น  มีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
                 (3) ในกรณีท่ีทาํการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบั
ลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ใช้วิธีจบั
สลาก  

สําหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวม
ความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อใหท้ราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก        

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเชิญกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 กลบัเขา้หอ้งประชุม และขอใหป้ระธานฯ ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการประชุมต่อไป 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง  เป็น
รายบุคคล ดงัน้ี 

1.  นายอศัวิน คงสิริ 

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

2.  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,174,952,132 เสียง 
 เห็นดว้ย                 1,105,369,993    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     94.1074  
ไม่เห็นดว้ย            69,212,989    เสียง    คิดเป็นร้อยละ       5.8925  
งดออกเสียง                 369,150    เสียง          

3.  นายภาวิช ทองโรจน ์

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,174,952,132 เสียง 
เห็นดว้ย                 1,173,098,172    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     99.8518 
ไม่เห็นดว้ย                     1,741,060    เสียง    คิดเป็นร้อยละ       0.1481                               

      งดออกเสียง                       112,900    เสียง 
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4.   นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์

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

    งดออกเสียง                  215,675    เสียง         

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ คือ นายอัศวิน คงสิริ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร  นายภาวิช ทองโรจน์ และ 
นายกําธร ตรีวศิวเวทย์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

วาระที ่6  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   ประธานฯ  ขอให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร  ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 17. กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั 

1) ในปีท่ีผา่นมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัโดย
ใหจ่้ายโบนัสกรรมการสําหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ใน
วงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
ได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยงัไดพิ้จารณาปริมาณงานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

1. โบนสักรรมการ  :  เป็นเงินรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน    ซ่ึงพิจารณา
ความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใน
ปีท่ีผา่นมา 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ  :  เป็นค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการโดยกาํหนดเป็น
วงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
พิจารณาตามตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัและการเป็นสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดยอ่ย  
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็นจาํนวนเงิน
คงท่ีทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 
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2.2 ค่าเบ้ียประชุม 
จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
โดยมีกาํหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

3)  สําหรับโบนัสกรรมการประจาํปี 2558 และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 นั้น  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติเห็นควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2559 เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอดงัน้ี 

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

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

รวม  12 10,999,996 

(2)  ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 
       ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั          200,000  บาทต่อปีต่อคน 
       ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ         200,000  บาทต่อปีต่อคน 
       ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร          100,000  บาทต่อปีต่อคน 

1.2 เงินประจาํตาํแหน่ง 

  ประธานกรรมการบริษทั             550,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการบริหาร              300,000 บาทต่อปี 

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

2. ค่าเบ้ียประชุม  จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ต่างๆ โดยค่าเบ้ียประชุมสาํหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร  คร้ังละ 20,000 บาท 
ต่อคน และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาทต่อคน 
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ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการน้ี มีกรรมการซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 
รวม 5 ราย ไดแ้ก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
และนายณรงค ์แสงสุริยะ ถือหุน้รวมกนั 15,203,022 หุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

       ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการไดน้าํเสนอ
มานั้นมีความเหมาะสมแลว้ โดยเป็นจาํนวนท่ีเท่ากบัปีท่ีผา่นมา และหากบริษทัฯ มีผลกาํไรสูงข้ึนก็ประสงคจ์ะใหจ่้ายเงิน
ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สูงข้ึนดว้ย  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,175,082,980 เสียง 
       เห็นดว้ย                        1,158,884,081   เสียง    คิดเป็นร้อยละ    98.6214 
      ไม่เห็นดว้ย                            880,277    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0749 
      งดออกเสียง                           115,600    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0098 
      ไม่มีสิทธิออกเสียง            15,203,022    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     1.2937 

ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี ้ 

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

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559 

   ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเก่ียวกบัการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ท่ี 47, 48 กาํหนดให้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง และ
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพจิารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้ง
บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ในปี 2558 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้ ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นายณรงค ์      
พนัตาวงษ ์หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,210,000 บาท  

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอ
แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอ
ใหบ้ริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ประกอบกบัได้
พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้คาํปรึกษาใน
มาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณานาํเสนอ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพือ่แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2559  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

  1)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  

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

คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2559 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ
มานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

         2)   กาํหนดคา่ตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,350,000 บาท ประกอบดว้ย      
                หน่วย : บาท 

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

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เป็นเงิน 140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.36 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน และมีการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีออกใหม่ซ่ึงทาํให้
ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบวา่ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

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

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุ้น แสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า สําหรับค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมานั้ น
เพิม่ข้ึนแสนกวา่บาทซ่ึงเป็นจาํนวนไม่มากนกั จึงมีความเห็นวา่ควรจะอนุมติั 
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ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณา 

        ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวฒัโน และ/
หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จาํกัด คนหน่ึงคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 โดยมี
ค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท ตามทีเ่สนอ  

วาระที ่8         พจิารณาอนุมตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจาํนวนคงค้างไม่เกนิ 35,000 ล้านบาท  
จากวงเงนิเดมิไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท  

ประธานฯ ขอให ้ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเก่ียวกบัการขยายวงเงินการออก
และเสนอขายหุน้กูต่้อท่ีประชุม 

      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวน
คงคา้งไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กู ้ดงัน้ี  

          วตัถุประสงค ์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั และเป็นแหล่งเงินทุน เพ่ือการ
ดาํเนินกิจการของบริษทั และ/หรือเพือ่ชาํระคืนหน้ี 

           ผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

           ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมี หรือไม่มีหลกัประกนั 
  และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ไ็ด ้

           มูลค่ารวมของหุน้กู ้ : ยอดคงคา้งหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้ออกจาํหน่ายขณะใดขณะหน่ึงใน
วงเงินรวมไม่เกิน  35,000 ล้านบาท  (ขยายจากเดิมท่ีวงเงินคงค้าง
จาํนวนรวมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท) โดยคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุน้กู้
ในรูปแบบต่างๆ กนั คร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเม่ือหุน้กูจ้าํนวนใด
จาํนวนหน่ึงครบกาํหนด สามารถออกและเสนอขายไดใ้หม่   

                       อายหุุน้กู ้ : ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  จะกาํหนด 

           อตัราดอกเบ้ีย : อตัราท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะกาํหนด 
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           การเสนอขาย : เสนอขายแก่นกัลงทุนทัว่ไป ทั้งน้ี อาจจะเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราว
เดียวกนั หรือหลายคราวกไ็ด ้   

ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่  มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหุ้นกู้ ประเภท
หลักประกัน จาํนวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว  ้ราคาเสนอขาย อตัรา
ดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชาํระคืนเงินตน้ วิธีการเสนอ
ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามท่ีสภาวะการณ์จะเอ้ืออาํนวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดย
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ  กัน  คร้ังเดียวหรือ
แบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ 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 ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง และการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวภายใตข้อ้กาํหนดของประกาศ ขอ้บงัคบั 
หลกัเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการดาํเนินการใดๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายประเสริฐ แกว้ดวงเทียน ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในสภาวะท่ีดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอย่างมาก
นั้น คณะกรรมการไดก้าํหนดอตัราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีบริษทัฯ สามารถรับไดห้รือไม่ เพื่อไม่ใหต้น้ทุนทางการเงินสูงเกินไป 
และหากปรากฏว่ามีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าอตัราท่ีทางบริษทัฯ กาํหนดไว  ้บริษทัฯ มีทางเลือกอ่ืนท่ีจะไดม้าซ่ึงเงินทุน
อยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากตอนน้ีสภาวะดอกเบ้ียมีความป่ันป่วนทั้งในประเทศและนอกประเทศ ดงันั้น
จึงไม่สามารถกาํหนดไดอ้ยา่งแน่นอนว่าบริษทัฯ จะสามารถรับไดสู้งสุดเท่าไหร่ แต่ ณ ขณะน้ีอตัราดอกเบ้ียในประเทศ
ไทยตํ่ามาก จึงถือไดว้า่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษทัฯ จะสามารถระดมทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ได ้

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพิม่เติมวา่ เน่ืองจากตอนน้ีอตัราพนัธบตัรรัฐบาลมี
อตัราท่ีค่อนขา้งตํ่า เพราะฉะนั้น บริษทัฯ เห็นวา่หุน้กูมี้ตน้ทุนทางการเงินท่ีคอ่นขา้งตํ่าจึงเป็นท่ีมาของการขยายวงเงินหุน้
กู ้ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งออกทนัที 10,000 ลา้นบาท แต่ว่าขอขยายวงเงินไวเ้พื่อว่าหากมีการลงทุน บริษทัฯ จะได้
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มีโอกาสหรือมีช่องทางเลือกสําหรับการลงทุน ซ่ึงการออกหุ้นกูถื้อว่าเป็นช่องทางท่ีมีตน้ทุนตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบั
การกูเ้งินในช่องทางอ่ืนๆ  

นายต่อศกัด์ิ บูรณะเรืองโรจน์ ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถาม
ว่า เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการขยายวงเงินหุน้กูจ้าก 25,000 ลา้นบาท เป็น 35,000 ลา้นบาท ก็เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ของบริษทั และเป็นแหล่งเงินทุน เพ่ือการดาํเนินกิจการของบริษทั และ/หรือเพ่ือชาํระคืนหน้ี ขอทราบว่าบริษทัฯ มีตวัเลข
ท่ีชดัเจนหรือไม่ว่าสัดส่วนเท่าไหร่ใชส้าํหรับการขยายกิจการ ใชเ้พ่ือการลงทุน หรือใชเ้พื่อชาํระหน้ีคืน และถา้มีการออก
หุ้นกู้ไปในจาํนวน 35,000 ลา้นบาท จะส่งผลอย่างไรต่อบริษทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของอตัราส่วนทางการเงิน 
หน้ีสินต่อทรัพยสิ์น และฐานะทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบไหนอยา่งไร 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ช้ีแจงวา่ อาจจะเป็นการยากท่ีจะระบุและกาํหนดสดัส่วน
ชดัเจนวา่ จะนาํไปใชเ้พื่อการลงทุนและจะนาํไปคืนหน้ีเท่าไหร่ เพราะบริษทัฯ ยงัไม่แน่ใจว่าภาครัฐจะมีโครงการท่ีทาํให้
บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินสาํหรับการลงทุนออกมาเป็นจาํนวนเท่าไหร่ และเงินกอ้นนั้นบริษทัฯ จะระดมทุนดว้ย
ช่องทางใด ทั้งน้ีจึงเป็นท่ีมาของการขอขยายวงเงินท่ีขอเผื่อไว ้10,000 ลา้นบาท เพื่อให้มีโอกาสท่ีจะมีช่องทางเลือกท่ี
เหมาะสมได ้แต่หากไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชบ้ริษทัฯ ก็ไม่มีความจาํเป็นตอ้งออกหุ้นกู ้สําหรับในส่วนท่ีจะไปชาํระคืน
หน้ีนั้น ได้เรียนช้ีแจงไปแลว้ว่า ตอนน้ีดอกเบ้ียของหุ้นกู้ค่อนขา้งตํ่ามาก รอบท่ีเพ่ิงออกไปล่าสุดบริษทัฯ ออกหุ้นกู้
ในช่วงอายุ 3 ปี มีต้นทุนอยู่ท่ี 2.19 % ซ่ึงถือว่าตํ่ามากถา้เปรียบเทียบกบัหุ้นกู้ 7 ปี ท่ี 3.36% และเม่ือเปรียบเทียบกับ
ดอกเบ้ียของบริษทัฯ กบัธนาคารทัว่ไปประมาณ 4.66% เพราะฉะนั้นจึงมองว่าเป็นโอกาสท่ีบริษทัฯ จะสามารถนาํหุน้กูน้ี้
ไปใช้คืนเงินกู้ท่ีมีดอกเบ้ียสูงกว่าทาํให้บริษทัฯ สามารถประหยดัต้นทุนทางการเงินได้อย่างมาก และคงข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ของบริษทัฯ ว่ามีโอกาสท่ีจะตอ้งใชเ้งินไปลงทุนขนาดไหน และตอ้งพิจารณาว่าในช่วงใดท่ีตอ้งนาํหุน้กูไ้ป
ใชแ้ทนเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะตอ้งมาพิจารณากนัอีกคร้ังหน่ึง จึงตอ้งขอวงเงินไวก่้อน สําหรับในส่วนของ
ผลกระทบต่ออตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนของบริษทันั้น ณ ตอนน้ี D/E Ratio ของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณ 1.66 ซ่ึงตํ่ากว่า  
D/E Ratio ท่ีบริษทัฯ กาํหนดนโยบายไวโ้ดยใหรั้กษาไวไ้ม่เกิน 2 เท่า ซ่ึงยงัอยูใ่นวิสยัท่ีบริษทัฯ สามารถควบคุมได ้

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณา 

       ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

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

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

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจํานวนคงค้าง
ไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากวงเงนิเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยมรีายละเอียดเก่ียวกับหุ้นกู้ตามที่เสนอ  
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วาระที ่9       พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม   

นายสุรพล อินทร์คาํ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า  เน่ืองจากบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัคือการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึง
ราคาวสัดุหลกัท่ีใชใ้นการก่อสร้างมีการปรับราคาสูงข้ึน เช่น ราคาเหลก็ ราคาปูนซีเมนต ์ราคานํ้ ามนั ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีอาจ
ทาํให้บริษทัฯ ได้กาํไรน้อยลง ดังนั้น ผูบ้ริหารมีแนวทาง หรือการวางแผนในการบริหารจดัการกบัวสัดุหลกัเหล่าน้ี
อยา่งไร เน่ืองจากเกรงว่าหากบริษทัฯ มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจะทาํใหไ้ดผ้ลกาํไรลดนอ้ยลงซ่ึงจะส่งผลให้มีการจ่ายเงินปันผล
ลดลงดว้ย 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ พยายามท่ีจะใหมี้ผลประกอบการท่ีดี
และมีกาํไรท่ีดี เพื่อจะไดจ่้ายเงินปันผลอย่างท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ สาํหรับเร่ืองตน้ทุนของวสัดุดา้นการก่อสร้างนั้น บริษทัฯ 
ทราบดีว่ามีสถานการณ์ท่ีผนัผวน ในช่วงท่ีผา่นมาราคามีการปรับลดลงและทรงตวั แต่ตอนน้ีราคาเหลก็ ราคานํ้ามนั กลบั
มีการปรับราคาข้ึนบา้ง เพราะฉะนั้นในแผนการการคาํนวณราคาเพ่ือเขา้ประมูลราคา บริษทัฯ ไดน้าํประเด็นเหล่าน้ีเขา้มา
คาํนวณในเร่ืองของต้นทุนอยู่แล้ว และการคาํนวณจะมีการเผื่อเพื่อสามารถรองรับการผนัผวนได้ในระดับหน่ึง 
นอกจากนั้นในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายๆ โครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ดาํเนินการนั้น จะเป็นโครงการท่ีมี K Factor 
ซ่ึงเป็นสูตรการคาํนวณกรณีท่ีวสัดุก่อสร้างหลกัมีการเปล่ียนแปลง มีการปรับตวัมากข้ึนหรือลดลงเกินกว่า 4% โดยระบุ
ไวใ้นสัญญาก่อสร้าง กรณีราคาผนัผวนมากเกินไป ผูท่ี้เป็นเจา้ของงานมีเหตุผล เขา้ใจและสามารถช่วยปรับใหไ้ด ้ซ่ึงถา้มี
การปรับลดบริษทัฯ กป็รับลดราคาได ้และถา้ราคามีการปรับสูงข้ึน ผูท่ี้เป็นเจา้ของงานกส็ามารถปรับราคาข้ึนใหบ้ริษทัฯ 
เป็นการชดเชยได้เช่นกัน ในส่วนท่ีบริษทัฯ คาํนวณเผื่อราคาของบริษทัฯ เอง และในส่วนท่ีโครงการมีช่องทางให ้    
บริษทัฯ ปรับราคาไดต้ามสูตร ทั้งสองส่วนน้ีช่วยในเร่ืองการบริหารความเส่ียงของราคาวสัดุก่อสร้างไดค้่อนขา้งมาก 
นอกจากนั้นในการบริหารการก่อสร้าง เม่ือบริษทัฯ รับงานมาและไดร้าคาท่ีคิดตน้ทุนมาแลว้ บริษทัฯ ก็มีการบริหาร
จดัการตน้ทุนอย่างดี โดยการจดัหาวสัดุก่อสร้างหลกั บริษทัฯ มีสัมพนัธ์ท่ีดี มีการต่อรอง การเจรจา บางส่วนก็มีการ
จดัซ้ือเก็บไว ้บางส่วนก็มีการทาํสัญญาซ้ือขายท่ีมีการกาํหนดราคาคงท่ีไวร้ะยะยาวไวก้บัคู่คา้รายใหญ่ ซ่ึงบริษทัฯ ได้
รักษาสัมพนัธภาพไวอ้ย่างดี โดยเหตุผลตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น บริษทัฯ มีความมัน่ใจท่ีจะสามารถบริหารจดัการ
ควบคุมในภาวะท่ีราคาวสัดุก่อสร้างอาจมีความผนัผวนบา้ง แต่ ณ ตอนน้ีบริษทัฯ ยงัเห็นว่าอยู่ในวิสัยท่ีสามารถบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งดี 

   ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม  

   ประธานฯ กล่าวขอบคุณตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูสั้งเกตการณ์การตรวจนบัคะแนน และช้ีแจงรายละเอียดเร่ือง
การจดัทาํรายงานการประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการถดัไป และบริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วนั 
นับแต่วนัประชุม รวมทั้ งนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.ch-karnchang.co.th   อนัจะทาํให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งได ้ 
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ประธานฯ  แจง้ว่า บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 และนาํเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อผูถื้อหุน้ รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ครบถว้นทุกวาระแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ี
สละเวลามาร่วมประชุมและใหค้วามคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานฯ จึง
ปิดการประชุมเม่ือเวลา 11.30 น.   

      
 
 
                        (นายอศัวิน คงสิริ) 
               ประธานท่ีประชุม 

 
 
ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
              (นายณัฐวฒิุ ตรีวิศวเวทย)์ 
                     เลขานุการบริษทั 
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      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่4  :  พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิกาํไร 
 

1.  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. กาํหนดว่า หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร ในกรณี
ท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โ ดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร
พอท่ีจะทาํเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และขอ้ 52. กาํหนดให้บริษทั
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น   
 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 ไดพ้ิจารณาว่าบริษทัมีผลกาํไร
พอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหวา่งกาลได ้ จึงไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของ
ปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 

3. ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจั้ดสรร ดงัน้ี 
                                   (บาท) 

  กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด              8,300,539,571.81  
  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2559                    897,406,473.09             
  ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้                       0.00 
  กาํไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร             9,197,946,044.90   
  จัดสรรกาํไรเพ่ือเป็น   - สาํรองตามกฎหมาย                                            0.00  
             -  เงินปันผลจ่าย            (1,101,030,194.30)  

กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด           8,096,915,850.60     

 4. บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของแต่ละปี โ ดยคาํนึงถึงผลประกอบการ 
โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
          

  ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 897,406,473.09 2,481,327,633.45 2,098,424,389.00 

2.  จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,693,896,872 1,693,896,872 1,693,896,872 

3.  อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.50 0.65 0.55 

4.  จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 846,948,436.00 1,101,032,966.80 931,643,279.60 

5.  อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 94.38% 44.37% 44.40% 
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 5. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 พิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้
เห็นว่าในปี 2559 บริษทัมีกาํไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมัติการจดัสรรเงินกาํไร โ ดยจ่ายเงินปันผล
สาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจาก
กาํไรสุทธิและกาํไรสะสมของบริษทั ดงันั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2559 ใน
อัตราหุ้นละ 0.25 บาท  แล้ว เงินปันผลสําหรับปี  2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.50 บาท  เป็นเงินทั้ งส้ินไม่เกินกว่า 
846,948,436 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 94.38 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว ้โ ดยวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลงวดคร่ึง
ปีหลงัของปี 2559 คือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นโ ดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโ อนหุน้วนัที่ 11 
พฤษภาคม 2560 (ข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 
2559 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ เงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท  จ่ายจาก
กาํไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดิตในการ
คาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 
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      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5  :  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 
1.  หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี
พน้ตาํแหน่งทั้งกรณีท่ีลาออกก่อนครบวาระและท่ีครบกาํหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ  ท่ีเป็นประโ ยชน์ต่อการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั  

3. มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั เช่น 
ความเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค ์ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และ
ความซ่ือสตัย ์อุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นตน้  

4. กรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวติัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ย
ความซ่ือสตัย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มท่ีประกอบดว้ย 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบติัท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นที่ยงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการและคุณสมบติัที่สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

 โ ดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให ้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

2. กรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 จาํนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
     1.   นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ  (กรรมการอิสระ) 
     2.   นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

    3.   นายณรงค ์แสงสุริยะ  (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
     4.   นายรัตน ์สนัตอรรณพ  (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร)  

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 สําหรับการท่ีบริษทัเปิดโ อกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีบริษทัได้
แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไ ม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 
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4. ความเห็นของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2560 โดย
ไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสตัย ์ และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่
ต่อบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและ
ขอ้แนะนาํต่างๆ  ที่เป็นประโยชนต่์อการบริหารจดัการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือ
ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โ ดยบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ่้านกระบวนการ
กลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่ามีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และสาํหรับบุคคลท่ี
เสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 
ช่ือ : นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ  
อายุ :  79 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์และประกาศนียบตัรชั้นสูงทางความสัมพนัธ์       
                                                ระหว่างประเทศ (University of North Carolina at Chapel Hill,N.C.)  
     ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-    ปริญญาตรี สาขาอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-    ประกาศนียบตัรการบริหารจัดการสมยัใหม่ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (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 
         สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร     
ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2557 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง บมจ.ช.การช่าง 
  2543 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ช.การช่าง 
ประสบการณ์ : 2532 - 2541 ผูอ้าํนวยการ สาํนกัข่าวไทย 
                      รองผูอ้าํนวยการ องคก์ารส่ือสารมวลชลแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :       17 ปี  
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 

ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

การถือหุน้ในบริษทั          :       -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :   - ไม่มี-                 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :   -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัสาํคญั              :      -ไม่มี - 
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การเขา้ร่วมประชุมในปี 2559          :      คณะกรรมการบริษทั         7/7  (คิดเป็น 100 %)  
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)              คณะกรรมการตรวจสอบ     5/5  (คิดเป็น 100 %) 
                 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน       2/2   (คิดเป็น 100 %) 
                    คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 4/4  (คิดเป็น 100 %) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      29 กมุภาพนัธ์ 2543 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง      :    1. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 
กรรมการ                   และเป็นประโยชนต่์อคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ                    
               2. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ซ่ึงมี 
                   หนา้ท่ีรับผดิชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการ 
                   สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
                      และพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
                      และกรรมการผูจ้ดัการ 
               3. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงใน 

                    การใหข้อ้เสนอแนะ  ติดตามการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ 
                 ท่ีดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั 

                               กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง                          

เหตุผล/ความจาํเป็นในการเสนอช่ือบุคคลเป็น :             กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองจะมีความรู้และมีประสบการณ์ 
กรรมการอิสระท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งเกินกว่า                 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และสร้างมูลค่าของ 
9 ปีต่อเน่ืองกนั      กิจการใหก้บัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
                 
นิยามกรรมการอิสระ   :   บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเขม้กว่าขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ใ นเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไ ม่เกิน 0.5 %            
ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เกี่ยวขอ้งดว้ย        

2.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้ 
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3.     ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น  บิดามารดา       
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
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4.      ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 
อาํนาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตั้ง  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้  รวมถึงการทาํ
รายการทางการคา้ที่กระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูยื้ม คํ้ าประกนั การให้
สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี
ท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ย่ีสิบลา้นบาทข้ึนไป
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับุคคลเดียวกนั 

5.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ 
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดรั้บการแต่งตั้ง  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่      

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย    

9.      ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
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ข้อมูลอ่ืนๆ ของกรรมการอสิระ ทีไ่ด้รับเสนอช่ือ     
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
 

นายถวลัย์ศักดิ์ 
สุขะวรรณ 

1.  การถือหุน้ในบริษทั (ณ 31 ธนัวาคม 2559) 
     -  จาํนวนหุน้ (หุน้) 
     -  สดัส่วนของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด        

 
ไม่มี 

 
2.  เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
     หรือบริษทัย่อย  

ไม่เป็น 

3.  การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัใหญ่/ 
     บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั 
     หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

3.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง
หรือที่ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

3.2 เป็นผู้ใ ห้บ ริการวิชาชีพ (เช่น  ผู้สอบบัญชี  หรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

3.3 มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/
บริการ การใหกู้ยื้มเงินหรือการกูยื้มเงิน) 

 

 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
 
 
ช่ือ : นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
อายุ :  71 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    -    ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (ดา้นวิศวกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
  -    ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
  -    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประวติัการอบรม :        -     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
           -     หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 50/2547 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
-    หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
-    หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 4/2550 
-    หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.366) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
-    หลกัสูตรการขบัเคลื่อนแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสาํหรับ 
     นิติบุคคลในการป้องกนัการใหสิ้นบน สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
     การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนและ 
    รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
  2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์  
  2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง บมจ.ช.การช่าง 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
    บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั  
  2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั  
  2546 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง 
    2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
    บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จาํกดั 
  2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง   
  2524 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
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ประสบการณ์  2541 - 2558 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
  2541 - 2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ  
  2537 - 2558 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :      23 ปี  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา        :      พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อการ 
                  ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน  
                   กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก 
                  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั          :       18,692,639 หุน้ (คิดเป็น 1.10 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   :   -  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
           บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  
       -  กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์           
         -  กรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :      จาํนวน 20 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัสาํคญั                :      -ไม่มี - 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2559          :      คณะกรรมการบริษทั        7/7       (คิดเป็น 100 %)   
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)          คณะกรรมการบริหาร            13/13  (คิดเป็น 100 %) 
                 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      2/2  (คิดเป็น 100 %) 
                    คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 4/4  (คิดเป็น 100 %) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      10 ตุลาคม 2537 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง      :   1. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานกรรมการบริหารซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการ 
กรรมการ                   กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายของ 
                       คณะกรรมการบริษทั  
               2. ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน ์และพิจารณา 
                   กลัน่กรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการ                   
               3. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ซ่ึงมี 
                   หนา้ท่ีรับผดิชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการ 
                   สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
                      และพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
                      และกรรมการผูจ้ดัการ 
               4. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงใน 

                    การใหข้อ้เสนอแนะ  ติดตามการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ 
                 ท่ีดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั 

                               กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง                          
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                                บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
 
ช่ือ : นายณรงค ์แสงสุริยะ 
อายุ :  72 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -     ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โ ยธา)  
                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวติัการอบรม            -     หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 54/2548 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
-    หลกัสูตรการขบัเคลื่อนแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสาํหรับ 
     นิติบุคคลในการป้องกนัการใหสิ้นบน สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
     การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จาํกดั 
  2555 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  บมจ.ช.การช่าง 
  2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์    
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง  
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั 
  2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 
  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง 
  2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รอยลั ระยอง เรียลเอสเตท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
  2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
ประสบการณ์ : 2552 - 2558 กรรมการ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 
  2543 - 2558 กรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว  
  2544 - 2558 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส บมจ.ช.การช่าง     
   
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :      23 ปี    

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อการ 
ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

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

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :      กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใ ช่บริษทัจดทะเบียน   :      จาํนวน 5 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอย่างมี
นยัสาํคญั                :      -ไม่มี - 
 
 



 45

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2559          :      คณะกรรมการบริษทั    7/7     (คิดเป็น 100 %) 
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)          คณะกรรมการบริหาร   13/13  (คิดเป็น 100 %) 
                                     คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    2/2 (คิดเป็น 100 %)   
                คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง    4/4   (คิดเป็น 100 %) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      10 ตุลาคม 2537 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง      :    1. ใหค้าํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชนใ์นการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการ               2. ใหค้าํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ฝ่ายจดัการและพิจารณากลัน่กรอง 
                   งานท่ีเสนอคณะกรรมการ 
               3. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ซ่ึงมี 
                  หนา้ท่ีรับผดิชอบในการพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการ 
                  สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
                     และพจิารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
                     และกรรมการผูจ้ดัการ 
              4. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงใน 

                   การใหข้อ้เสนอแนะ   ติดตามการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ 
                ท่ีดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั 

                                กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง                          
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 บุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
              
ช่ือ : นายรัตน ์สนัตอรรณพ 
อาย ุ :  73 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวติัการอบรม            - หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 88/2550  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
- หลกัสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements  
          (UFS) รุ่น 9/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบนั :  2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยวอเตอร์ โ อเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 
   2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง 
   2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ช.การช่าง 
   2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จาํกดั     
ประสบการณ์  : 2550 - 2552      กรรมการ บริษทั บีเจที วอเตอร์ จาํกดั 

2550 - 2551            กรรมการ บริษทั บางกอก คอนกรีต อินดสัทรี จาํกดั 
   2544 - 2558 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 บมจ.ช.การช่าง  
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :      11 ปี    

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา        :      พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อการ 
                  ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน  
                   กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก 
                  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั          :      -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :      -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :      จาํนวน 2 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัสาํคญั                :      -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2559          :      คณะกรรมการบริษทั 7/7    (คิดเป็น 100 %) 
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)          คณะกรรมการบริหาร     13/13  (คิดเป็น 100 %) 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      28 เมษายน 2549 
ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง      :   1. ใหค้าํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชนใ์นการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการ              2. ใหค้าํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ฝ่ายจดัการและพิจารณากลัน่กรองงาน 
                  ท่ีเสนอคณะกรรมการ 
              3. เสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนใ์นดา้นการบริหารจดัการ 
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        ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6  :  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1)  ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัโดยให้
จ่ายโ บนัสกรรมการสําหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ใน
วงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท 

  2)  ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรับผิดชอบ       
ของกรรมการ นอกจากนั้ นยงัได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าท่ี ท่ี รับผิดชอบในฐานะประธาน  หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ  ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

                1.  โบนสักรรมการ :      เป็นเงินรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน ซ่ึงพิจารณา 
                     ความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใน 
                     ปีที่ผ่านมา 

                2.  ค่าตอบแทนกรรมการ :      เป็นค่าตอบแทนสาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการโดยกาํหนดเป็น 
                     วงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

      พิจารณาตามตาํแหน่งหนา้ที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั และการเป็นสมาชิกใน   
      คณะกรรมการชุดย่อย 

      โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็นจาํนวนเงินคงท่ี                 
      ทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 

 

  2.2  ค่าเบี้ยประชุม 

   จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  โดย   
   มีกาํหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

  3)  สําหรับโ บนัสกรรมการประจําปี  2559 และค่าตอบแทนกรรมการประจําปี  2560 นั้ น  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2560 เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงัน้ี 
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(1)   โบนสักรรมการสาํหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยแยกตามตาํแหน่งหนา้ที่รับผิดชอบ ดงัน้ี 
 

ตาํแหน่ง จาํนวนคน จาํนวนเงิน (บาท) 
1. ประธานกรรมการบริษทั  1 1,270,124 
2. ประธานกรรมการบริหาร  1 1,270,124 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  1 1,270,124 
4. กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  5 5,285,730 
5. กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ  2 1,903,896 

รวม  10 10,999,998 
 
(2)   ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

  1.  ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 
                            1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

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

   1.2  เงินประจาํตาํแหน่ง 
                   ประธานกรรมการบริษทั                  550,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการบริหาร                 300,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ                 200,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน                  100,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง          100,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม   100,000  บาทต่อปี 

2.  ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
โ ดยค่าเบี้ ยประชุมสําหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารคร้ังละ 20,000 บาทต่อ
คน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาทต่อคน 

        ทั้งน้ี โดยบริษทัไม่มีการใหสิ้ทธิประโยชน์อื่นๆ  แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดงักล่าว 
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            ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7 :  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560 
 

  1.  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. และขอ้ 48. กาํหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ังและตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

2.  ในปี 2559   ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหแ้ต่งตั้ง   นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนนัต์กลุ หรือนายศุภชยั   
ปัญญาวฒัโน หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล  แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท  

     เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอ
แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

     ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้พิจารณาขอ้เสนอ
ใหบ้ริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ประกอบกบัได้
พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้คาํปรึกษาใน
มาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2560  

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ีประชุม 
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ดงัน้ี 

1)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั        

       รายนาม                   เลขท่ีใบอนุญาต         จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 
                       1.  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนนัตก์ลุ           3844                      1 ปี (พ.ศ.2559) 
                2.  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน           3930                         - 
                3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ         4498                         -  

       คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2560      ทั้งน้ี  
              ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น 
              ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 
              กบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
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         2)  กาํหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,450,000 บาท ประกอบดว้ย 
                                  หน่วย : บาท 
                 ปี 2560        ปี 2559      ปี 2558       เพ่ิมข้ึน 
            1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี       1,410,000       1,370,000    1,320,000            40,000 
            2.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส            2,040,000      1,980,000    1,890,000            60,000 

      รวม            3,450,000      3,350,000    3,210,000          100,000 
 

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี  2559 เป็นเงิน 100,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.98 เน่ืองจากมีค่าใ ช้จ่ายในการ
ตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมีการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่บางฉบับและการต้องสอบทานรายงานประจาํปีของบริษทั อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกนั พบว่าค่าตอบแทนสอบบญัชีของ
บริษทัยงัอยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกนั 

ใ นรอบปีบัญชี ท่ี ผ่านมา  บ ริษัทและบ ริษัท ย่อยไ ม่มีก ารใ ช้บ ริการอื่น  (Non Audit Service Fee) จาก            
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั หรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แต่อย่าง
ใด 
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      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
รายละเอยีดของกรรมการอสิระ                           
(ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้)                                          

 
ช่ือ :  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร 
ตาํแหน่ง :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
     ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
   กรรมการอิสระ 
อายุ :   76 ปี 
สญัชาติ :  ไทย 
ท่ีอยู่ :     191/39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวติัการอบรม :         -    หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 2/2543 
                 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
                      -    กรรมการอาชีพในทาํเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่น 1/2550 
   -    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 3/2553 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
           -    หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

     -    หลกัสูตร New Auditor’s report : What’s in it for you? 
         สถาบนักรรมการบริษทัไทย ร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
   -    รายงานผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประวติัการทาํงาน : ก.พ.2559 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
    ธ.ค.2558 - ปัจจุบนั   กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
                                 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
  2558 - ปัจจุบนั          กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยศรี ประกนัภยั 
    2557 - ปัจจุบนั          ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง  
  2550 - ปัจจุบนั          ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง บมจ.ช.การช่าง  
  2547 - ปัจจุบนั          กรรมการ มูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย 
  2542 - ปัจจุบนั          กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ช.การช่าง  
  2534 - ปัจจุบนั          รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส บมจ.กระจกไทย-อาซาฮี  
  2531 - ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั พทัยา เอสเตท จาํกดั 
  2531 - ปัจจุบนั          กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เกียรติธานี คนัทรี คลบั จาํกดั 
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  2530 - ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั ไดอะโฆรม เคมิเคิล จาํกดั 
  2529 - ปัจจุบนั          กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
การถือหุน้ในบริษทั          :        256,250 หุน้ (คิดเป็น 0.02 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ  ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา 
และส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา       :      มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
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          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 
   

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

 

   

ประเภท ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 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 ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
  -  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ  ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
  -  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  

         บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้กาํหนด หากผูถื้อ
หุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ไดจ้าก  http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html     
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  ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ ดยดาํเนินการ
ดงัน้ี 
  1.  ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
  2.  ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรือ แบบ ค.) 
  3.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทั คือ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร โ ดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบ
ฉนัทะ ทั้งน้ีขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
   4.  ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวนัที่ท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้ง     
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้ งน้ี บริษัทได้อาํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะ              
ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
  5.  เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม โ ปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงับริษทั      
เพ่ือตรวจสอบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 
  ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นไ ม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโ ดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยก          
การลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โ ดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจาํนวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็น   
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
  บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมประมาณ 2 ชั่วโ มงหรือตั้ งแต่    
เวลา 7.30 น. เป็นตน้ไปในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขท่ี 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12) และ
บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียน ดงันั้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้ และ/หรือผูรั้บ
มอบฉันทะ โปรดนาํแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีบาร์โ คด้ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม  
มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
 
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 40. กาํหนดไวว้่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง โ ดย
การออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  1. วาระทัว่ไป 
       1.1  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยการใชบ้ตัรลงคะแนนสียงเฉพาะสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งน้ีถา้ไ ม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่า        
ผูถื้อหุ้นเห็นด้วยตามมติท่ีนําเสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่ีไ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โ ปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนนดงักล่าว โ ดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง โ ดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้ง
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ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน 
       1.2  ในกรณีมอบฉนัทะ 
                             ก.  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น                 
                                  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ให ้                                 
                                  ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
                            ข.  หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือ 
                                  มอบฉนัทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด  
                                  นอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  
                                  ขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

  2.  วาระเลือกตั้งกรรมการ 
  สาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 16. กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง
หุน้ต่อหน่ึงเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
  (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
  (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น                        
                          กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
  (3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน                         
                          กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา 
                          มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีใหใ้ชวิ้ธีจับสลาก 

  ผูถื้อหุน้ทุกท่าน (ยกเวน้กรณีผูม้อบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแลว้ ไม่ตอ้งออกเสียงอีก) จะไดรั้บ
บตัรลงคะแนน เพ่ือลงคะแนนเสียงใหก้บักรรมการแต่ละท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงเฉพาะสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ทั้งน้ีถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงใหถื้อว่าผูถื้อหุน้เห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ หากมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้
เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจ้งคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในหอ้งประชุม 
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         ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

ผูถื้อหุน้ 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

มาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โ ต๊ะลงทะเบียน  
มาด้วยตนเอง 

โ ต๊ะลงทะเบียน 
 ผู้รับมอบฉันทะ 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประชาชน 
แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 
ผูม้อบฉนัทะและบตัรประชาชนผูรั้บมอบฉนัทะ 

*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 9.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามลาํดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน 
วาระใดๆ  ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(สาํหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน 
(ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 5 เจ้าหนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกราย) 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
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          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 
 

ข้อบังคบัของบริษัทในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ขอ้ 33. การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 
หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด   
 
 ขอ้ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”      
การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระทาํภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุม        
ผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ  ใหเ้รียกว่า “ประชุมวิสามญั”  
       คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน     
ซ่ึงมีหุ้นรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ  (1/10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล ้วทั้ งหมด เข้าช่ือกันทําหนังสือ                
ในฉบบัเดียวกนั ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัก็ได ้โ ดยในหนังสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุเหตุผลว่าให้
เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้ห้ชัดเจน คณะกรรมการตอ้งจัดประชุมภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจาก     
ผูถื้อหุน้  
  
 ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดทาํหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ือง
ท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  
              อน่ึง  คาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  
 
 ขอ้ 36. การประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่  
ย่ีสิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  
              ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใ ช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้ง
ครบองคป์ระชุม  
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 ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 
การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 
 ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ 
              การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทั
มหาชนจาํกดักาํหนด และอย่างนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
     ก.      จาํนวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู่  
     ข.      ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ  
     ค.      คร้ังที่ของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
 ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  
             ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ นมิได ้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ   
              การออกเสียงลงมติใดๆ  หรือการอนุมติักิจการใดๆ  ในที่ประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ   
จากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
              เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้ งหมด    
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื่น หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคญั                

การมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโ ดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 
คุณสมบัติของกรรมการ วธีิการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 
 ขอ้ 15. บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้
เป็นผูพิ้จารณาเลือกตั้ ง และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือก
กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ และ
ตาํแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมก็ได ้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหน่ึง ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร   
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 ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี   
          1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู่  
               2) การเลือกตั้ งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนกรรมการทั้งหมด      
ท่ีจะต้องเลือกตั้ งใ นคราวนั้ น  หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ใ ห้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเป็นรายบุคคล           
ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้นั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โ ดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
               3) ในกรณีท่ีทาํการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลง
มาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ได้รับการเลือกตั้ งในลาํดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ใช้วิธี      
จบัสลาก  
 
 ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3) 
             กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่า  
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  
             กรรมการผูพ้น้จากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 
 
การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
  
 ขอ้ 17. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด  
             กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั  เบี้ ยประชุม บําเหน็จ โ บนัส  หรือ
ผลประโ ยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ  ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบี้ยเลี้ยง สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายต่างๆ  ตามระเบียบของบริษทั  
             ความในวรรคก่อนไ ม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้ ง              
เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  
 
การจ่ายเงนิปันผล 
 
 ขอ้ 51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่     
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
            เงินปันผลให้จ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ  กัน โ ดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม         
ผูถื้อหุน้ 
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            ในกรณีท่ีบริษทัยงัจาํหน่ายหุ้นไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วน โ ดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโ ดยได้รับความเห็นชอบ            
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กไ็ด ้
              คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไร
สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
              การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ      
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จ้งเป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพ์
ดว้ย มิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  
 
 ขอ้ 52. บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไ ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น โดยใหค้ณะกรรมการจดัทาํความเห็นเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 ขอ้ 54. บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์และในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพย ์       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี่ยวโยงกนั
และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย  
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          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 
 
 
 

 

 
 
 
หมายเหตุ  เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกเร่ืองการเดินทางสาํหรับผูถื้อหุน้   บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

มีบริการรถตูรั้บส่งจากสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น สุทธิสาร มาที่บริษทั ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.30 น. โดยรถตู ้
จอดรอรับดา้นในสถานีตาํรวจนครบาลสุทธิสาร 
  
 
 
 
 
 

 
 
 


