
  

 

ท่ี  CK-18-0000-PO-L-0017                   

               5 เมษายน 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ช. การช่าง จ ากดั  (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
   2.   รายงานประจ าปี และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 
   3.   รายละเอียดการจดัสรรเงินก าไร 

4.   ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ  
5.   รำยละเอียดกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
6.   รำยนำมผูส้อบบญัชี และรำยละเอียดค่ำสอบบญัชี 
7.   รำยละเอียดกำรแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั 
8.   รำยละเอียดของกรรมกำรอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ 
9.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบฟอร์มลงทะเบียน 
10. รำยกำรเอกสำร หรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ประชุม 
11. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
12. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ 
13. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561    
ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร       
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 โดยบริษทั
ได้จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ch-karnchang.co.th ตั้ งแต่วัน ท่ี  11 พฤษภาคม 2560 นอกจากน้ีบริษัทได้
เผยแพร่บนัทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเปิดชมไดผ้่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้      
ประจ าปี 2560 มีความถูกตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจน จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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วาระที ่ 2     รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจ าปี และ
รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืประจ าปี 2560   ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุม และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2560 
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
2.) 

การลงมติ     วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่ 3     พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด  
 วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึง
ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 4     พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไร  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 จ านวน 530,547,996 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม 
บริษทัจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. 
ซ่ึงห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร และห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผลกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตาม
จ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

นอกจากน้ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยบริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองดงักล่าวครบร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแลว้  
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การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของ    
ผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีเห็นวา่
เหมาะสมโดยบริษทัจะยงัคงมีเงินสดส ารองเพื่อรองรับการขยายตวัและลงทุนใน
โครงการทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดมี้การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาท เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้เห็นวา่  ในปี 2560 บริษทัมีก าไร     
จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร โดยจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 
บาท   โดยเงินปันผลดงักล่ำวจะจ่ำยจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมของบริษทั ดงันั้น
รวมกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 
0.25 บำทแลว้ เงินปันผลส ำหรับปี 2560 เท่ำกบัอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท เป็นเงินทั้งส้ิน
ไม่เกินกวำ่ 846,948,436 บำท (รำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3            
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุด
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน 
คือ  นายอศัวิน คงสิริ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์นายประเสริฐ มริตตนะพร และ       
นายอนุกลู ตนัติมาสน์ 

 และจากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้านั้ น  ไม่ มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดมี้มติเห็นควรเสนอใหก้รรมการท่ีออก
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้     เห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการทั้ ง 4 ท่านคือ นายอศัวิน คงสิริ นางสาว      
สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์นายประเสริฐ มริตตนะพร และ  นายอนุกูล ตนัติมาสน์ กรรมการ
ท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล 
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วาระที ่ 6     พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ในปีท่ีผา่นมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยใหจ่้ายโบนสักรรมการส าหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และ
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท    

ส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2561 
เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เห็นควรก าหนดโบนสักรรมการส าหรับปี 2560 ในวงเงิน
ไม่เกิน 11,000,000 บาท และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ใน
อตัราเดิมเท่ากบัปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 โดย
พิจารณาจากความรับผดิชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และ
ขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและ
ลกัษณะธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยแลว้ พบวา่ค่าตอบแทนท่ีจ่ายกรรมการอยูใ่นอตัรา
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ 
โบนัสกรรมการส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2561 อตัราเดิมเท่ากบัปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท 
(รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน 
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่ 7     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. และ ขอ้ 48. ก าหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง   

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้
พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การใหค้  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี การรับรองงบ
การเงินไดท้นัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี      
รายเดิม คือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2561 

โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 
นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์ หรือ นางสาว      
ชลรส สันติอศัวราภรณ์  แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,588,000 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง 
นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล หรือ นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ หรือ นางสาวชลรส 
สันติอศัวราภรณ์ แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชี
ประจ าปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,588,000 บาท (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่ง       
มาดว้ย 6.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 8     พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบับริษัท ข้อ 34.  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามท่ีมีค  าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 
2560 (“ค าสั่ง คสช.”) ซ่ึงให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนนั้น บริษทัจึงควรพิจารณาแกไ้ข
ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 34. ให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงักล่าว  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัตำม 
ขอ้เสนอของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเสนอให้แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั หมวด 4 กำรประชุม   
ผูถื้อหุ้น (ขอ้ 34.) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมำตรำ 100 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงไดแ้กไ้ขโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 21/2560 เร่ือง 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ (รำยละเอียด
ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 7.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ 
จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 9        พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั     
และหากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. หรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  

  อน่ึง   บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกนัน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9.) โปรด
กรอกขอ้ความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะน้ีกลบัคืนมายงับริษทัฯ 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 1 วนั เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจดัประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะ
ดงักล่าวต่อพนกังานลงทะเบียน ณ ท่ีประชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอใหท่้านผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดน า        
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เอกสารและหลกัฐานตามรายการท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10. มาแสดงดว้ย  ทั้ งน้ีบริษทัจะด าเนินการประชุมตาม
ขั้นตอนท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11. โดยจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ตามรายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12.   

 
              โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

 
                      (นายอศัวิน คงสิริ) 
                                          ประธานกรรมการบริษทั 
 

 

 

หมายเหตุ    1.  ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
ในวนัประชุม ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 2.  ท่านสำมำรถ download  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.   (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณี
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของบริษทั   http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html (บริษทัแนะน าใหใ้ชห้นงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ข. ซ่ึงท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยา่งชดัเจน) 

  3.  ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้
ท่ี   http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html  ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป   

4.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทังดแจกของช าร่วยเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
     ท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย        
5.  ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งค าถามหรือ  
     ขอ้คิดเห็นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมท่ี 

  นำยณฐัวฒิุ ตรีวิศวเวทย ์ 
  เลขำนุกำรบริษทั ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) 
  E-mail address : company_secretary@ch-karnchang.co.th 
  โทรศพัท ์  : 02 2750026 ต่อ 2315 
  โทรสำร  : 02 2753659 

    
   

 
 
 
 
            
 

การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 
ในกรณีผูถื้อหุน้ต่างชาติ โปรดน าล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพื่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html


 7 

            ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 1  :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
          ประจ าปี 2560 

                 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ของ 
บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
  ประชุมเม่ือ   วนัศุกร์ท่ี 28 เมษำยน 2560 เวลำ 9.30 น. 

ท่ี  ห้องสุพรรณิกำร์ ชั้น 4 เลขท่ี 587 อำคำรวิริยะถำวร ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

  นำยณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์ในฐำนะเลขำนุกำรบริษทั กล่ำวช้ีแจงว่ำ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีและกำรค ำนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม และเสนอ
ช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทำงเวบ็ไซต์
ของบริษัทท่ี www.ch-karnchang.co.th ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กันยำยน 2559 รวมทั้ งแจ้งข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงในกำรประชุมครำวน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดเสนอวำระหรือเสนอช่ือบุคคลเขำ้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ นอกจำกน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสำรกำรประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 
28 มีนำคม 2560 เป็นตน้มำ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม  

เลขำนุกำรบริษทั ไดช้ี้แจงถึงวธีิปฏิบติัส ำหรับกำรประชุมและวธีิกำรลงคะแนนเสียงในวำระต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. ในกำรออกเสียงลงคะแนน หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง โดยกำรลงมติเป็นดงัน้ี 

    -   วำระท่ี 1 วำระท่ี 3 วำระท่ี 4 วำระท่ี 5 และวำระท่ี 7 ตอ้งผำ่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียง     
        ขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

      -   วำระท่ี 2 เป็นวำระเพ่ือทรำบไม่มีกำรลงมติ  

    -    วำระท่ี 6 เร่ือง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ตอ้งผำ่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่     
         2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม            

2. ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกใหผู้ถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ 
เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวำระนั้นๆ เท่ำนั้น โดยประธำนท่ีประชุมจะถำมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำน
ใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือข้ึน เพ่ือให้เจำ้หนำ้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน โดยจะไดน้ ำคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ยและงดออกเสียงไปหักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย
ในวำระนั้นๆ 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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      ส ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำร เจ้ำหน้ำท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผูถื้อหุ้นทุกท่ำนเพ่ือรวบรวม
ควำมเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือใหท้รำบผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงควำมเห็นในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

3. ผู ้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว บริษัทได้ท ำกำรรวบรวมคะแนนไวใ้น
คอมพิวเตอร์แลว้ ดงันั้นผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมำแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก   

4. บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นระบบบำร์โคด้ และไดแ้ต่งตั้งให้ The legists Group 
เป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทั ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
และขอ้บงัคบัของบริษทั และไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุ้นมำเป็นผูส้ังเกตกำรณ์กำรตรวจนับคะแนนเสียง 2 ท่ำน ซ่ึงนำงสุนีย ์      
สีละสุภำ และ นำงสำวน ้ำฝน ชุวสัวตั ตวัแทนผูถื้อหุน้อำสำเป็นพยำนตรวจนบัคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษำกฎหมำย 

5. หำกผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะซกัถำมหรือตอ้งกำรใหค้ณะกรรมกำรหรือฝ่ำยจดักำรช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเดน็
ใด ขอใหผู้ถื้อหุ้นแจง้ช่ือ นำมสกุล เพื่อจะไดบ้นัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้นรำยงำนกำรประชุม โดยผูถื้อหุน้สำมำรถซักถำมเม่ือ
จบกำรน ำเสนอในแต่ละวำระ หรือเม่ือพิจำรณำครบทุกวำระแลว้ 

เลขำนุกำรบริษทัไดแ้นะน ำคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำย ดงัน้ี 

1)  กรรมการบริษัททีเ่ข้าประชุม 
                  1. นำยอศัวิน คงสิริ   ประธำนกรรมกำรบริษทั (กรรมกำรอิสระ)                
                  2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์       กรรมกำรบริษทั    
       ประธำนกรรมกำรบริหำร  
    กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
                                      กรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง 
                  3. นำยวฑูิร  เตชะทศันสุนทร       กรรมกำรบริษทั   (กรรมกำรอิสระ) 
         ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
    ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
         ประธำนกรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง 
                  4. นำยถวลัยศ์กัด์ิ  สุขะวรรณ              กรรมกำรบริษทั   (กรรมกำรอิสระ) 
     กรรมกำรตรวจสอบ  
         กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
    กรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง         
                  5. ดร.ภำวชิ ทองโรจน์               กรรมกำรบริษทั   (กรรมกำรอิสระ) 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
        ประธำนกรรมกำรควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

 6. ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์        กรรมกำรบริษทั    
      กรรมกำรบริหำร  
     กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
                  7. นำยณรงค ์แสงสุริยะ              กรรมกำรบริษทั   
                                     กรรมกำรบริหำร 
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     กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
      กรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง                 

8. นำยประเสริฐ มริตตนะพร       กรรมกำรบริษทั   
         กรรมกำรบริหำร 
        กรรมกำรควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม     
                   9. นำยรัตน์ สันตอรรณพ             กรรมกำรบริษทั 
          กรรมกำรบริหำร               
                   10. ดร.อนุกลู ตนัติมำสน์            กรรมกำรบริษทั  
          กรรมกำรบริหำร 
   กรรมกำรควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
      ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
      สำยงำนทรัพยำกรมนุษยแ์ละบริหำรทัว่ไป 

                  คณะกรรมกำรมีจ ำนวนทั้งส้ิน 10 คน มีกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีในคร้ังน้ีจ ำนวน 10 คน 
ตำมรำยช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้ คิดเป็นสัดส่วนกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรทั้งหมด 100%  

2)  ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม                            
 1. นำยสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย ์        รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กลุ่มงำนบริหำร  

              2. นำยไพรัตน์ พรหมอินทร์              ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนก่อสร้ำง 3     
3. นำยธรรมนูญ สุรรัตน์                ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนก่อสร้ำง 4  
4. นำยวชัระ แสงหตัถวฒันำ            ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนวศิวกรรม                

              5. นำยพิชยั เฉยบ ำรุง               ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนจดัซ้ือ   
6. นำงรินรดำ ตั้งตรงคิด                 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบญัชีและกำรเงิน       

               7. นำยวิบูลย ์องัคพิพฒันชยั             ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส ำนกัตรวจสอบภำยใน              

3)  ผู้สอบบัญชี      
นำงสำวศิรำภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ   บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

4)  ทีป่รึกษากฎหมาย   
   นำงสำวสำวติรี ตรีนวรัตน ์   The legists Group 

ผูต้รวจสอบผลกำรนบัคะแนน  

5)  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
นำยเมธี อนัอดิเรกกุล 

นำยอศัวิน คงสิริ ประธำนกรรมกำรบริษทั ในฐำนะประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ี
ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 และไดแ้ถลงต่อผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมก่อนเร่ิมกำรพิจำรณำตำมระเบียบ
วำระกำรประชุมวำ่ ณ วนัท่ี 16 มีนำคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจ ำนวน
ทั้ งส้ิน 30,639 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทั้ งหมดท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้ งส้ิน 1,693,896,872 หุ้น โดยในกำรประชุมสำมัญ            
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ผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 ณ เวลำท่ีเปิดประชุมเวลำ 9.30 น. มีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 1,750 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทั้ งส้ิน 
1,003,302,340 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 59.2304 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด แยกเป็นผูถื้อหุน้ 
    มำประชุมดว้ยตนเอง 374  รำย จ ำนวนหุน้          45,130,625  หุน้ 
    รับมอบฉนัทะ       1,376  รำย จ ำนวนหุน้        958,171,715  หุน้ 
ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงก ำหนดใหมี้ผูถื้อหุน้มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด โดยมีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให ้นำยวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ เขำ้ร่วมประชุมแทนจ ำนวน 1,198 รำย เป็นจ ำนวน 288,336,256 หุน้  

ต่อจำกนั้น ประธำนฯ ไดด้  ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

      ประธำนฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวำ่ รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 ท่ีจะรับรองในวำระน้ี เป็น
รำยงำนจำกกำรประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2559 โดยท่ีประชุมไดพิ้จำรณำอนุมติัเร่ืองต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และ
ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้      ซ่ึงบริษทัไดน้ ำส่งใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2559 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดเสนอขอแกไ้ข 
โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ ำปี 2559 ซ่ึงไดน้ ำส่งให้ผูถื้อ
หุ้นทุกท่ำนแลว้ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1. ทั้ งน้ี คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ กำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมมีควำม
ถูกตอ้งครบถว้น เห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 ดงักล่ำว 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ  

ท่ีประชุมพิจำรณำ และออกเสียงลงคะแนน โดยประธำนฯ ประกำศผลกำรนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 1,020,716,659 เสียง 
เห็นดว้ย                1,014,145,759    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9980 
ไม่เห็นดว้ย                        20,000    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0019 
งดออกเสียง      6,550,900    เสียง      
บตัรเสีย              0    เสียง 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ตามทีเ่สนอ 

วาระที ่2     พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

   ประธำนฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัขอ้ 45. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัจดัส่งรำยงำน
ประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัให้ผูถ้ือหุ้น  พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัประจ ำปี  พร้อมขอให้ที่ประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2559 ซ่ึงปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปี 2559 ในหัวขอ้ฐำนะกำรเงิน
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และผลกำรด ำเนินงำนตำมท่ีไดน้ ำส่งผูถื้อหุ้นทุกท่ำนและเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนำ้แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 28 
มีนำคม 2560 และขอให้ ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุม 

  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กล่ำวช้ีแจงสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2559 ท่ีผำ่นมำ ฐำนะทำง
กำรเงิน กำรเปล่ียนแปลงตวัเลขของงบกำรเงิน รวมทั้งปัจจยัต่ำงๆ ท่ีกระทบต่อบริษทัทั้งดำ้นบวกและดำ้นลบเพื่อให้ผู ้
ถือหุ้นรับทรำบ โดยไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการด าเนินงาน  
บริษทัฯ มีผลประกอบกำรท่ีแขง็แกร่ง ดงัน้ี 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รำยไดร้วม  (ลำ้นบำท) 35,443 38,027 47,019 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  (ลำ้นบำท) 2,296  2,192 2,002 

อตัรำจ่ำยเงินปันผลหุน้  (บำท)  0.55 0.65 0.50 

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

2. เหตุการณ์ส าคญัในรอบปี 2559  

* ลงนำมสัญญำก่อสร้ำงงำนเพ่ิมเติมโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำไซยะบุรี มูลค่ำ 19,400 ลำ้นบำท 

* เปิดใหบ้ริกำรเดินรถโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง (สำยฉลองรัชธรรม) ณ วนัท่ี 6 สิงหำคม 2559 

* เปิดใชท้ำงพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ณ วนัท่ี 22 สิงหำคม 2559 

* ไดรั้บรำงวลัจำกองคก์รภำครัฐและเอกชนต่ำงๆ 
➢ รำงวลั CG Excellent Scoring 2016 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
➢ รำงวลั TCA Concrete Practice Award 2016 : Silver Medal โดยสมำคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
➢ รำงวลั Best IR Awards 2016 โดยสมำคมนกัวิเครำะห์กำรลงทุน (IAA) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2 ปีติดต่อกนั) 
➢ รำงวลั Thailand Top Company Awards 2016 โดยมหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย (2 ปีติดต่อกนั) 
➢ รำงวลั Environmental Social and Governance 100 โดยสถำบนัไทยพฒัน์ (2 ปีติดต่อกนั) 
➢ รำงวลัหุน้ขวญัใจมหำชน 2016 โดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (4 ปีติดต่อกนั) 

3. โครงการก่อสร้าง  

• บริษทัฯ มีปริมำณงำนในมือ (Backlog) ณ ปัจจุบนั  
 

•  บริษทัฯ มีโครงกำรต่ำงๆ ท่ีลงนำมในปี 2559 มูลค่ำรวม 24,145 ลำ้นบำท     
        

- มูลค่ำรวม 274,863 ลำ้นบำท 
- มูลค่ำท่ีรอรับรู้รำยได ้   85,231 ลำ้นบำท 
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4. ความคืบหน้าของโครงการทีด่ าเนินการในปัจจุบัน  

• รำยละเอียดควำมคืบหน้ำของโครงกำรท่ีด ำเนินกำรในปัจจุบนัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มีนำคม 2560  
สรุปไดด้งัน้ี 

5. โครงการของภาครัฐในอนาคต  

• โครงกำรของภำครัฐ วงเงิน 895,757.55 ลำ้นบำท สรุปโครงกำรส ำคญัไดด้งัน้ี 

โครงการในปัจจุบัน (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) ระยะเวลา มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้า 

1. โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงินส่วนต่อขยำย 
ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค และ บำงซ่ือ-ท่ำพระ  

   

- สัญญำท่ี 2 : งำนออกแบบควบคู่กำรก่อสร้ำงเส้นทำงใตดิ้น  
ช่วงสนำมไชย-ท่ำพระ 

 
2554-2560 

 
9,988 

 
97.60% 

- สัญญำท่ี 5 : งำนออกแบบควบคู่กำรก่อสร้ำง ระบบรำงรถไฟฟ้ำ 
ของทั้งโครงกำร 

 
2554-2560 

 
4,672 

 
86.80% 

2. โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปรำกำร    
- สัญญำท่ี 1 : งำนโยธำ 2555-2559 13,167 91.50% 
- สัญญำท่ี 2 : งำนระบบรำงรถไฟฟ้ำของทั้งโครงกำร 2556-2560 2,243 91.00% 
3. โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม ช่วงศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี 
(มูลค่ำโครงกำรรวม 26,339 ลำ้นบำท (60% ของมูลค่ำรวม 43,898 ลำ้นบำท)) 

   

- สัญญำท่ี 1 : งำนก่อสร้ำงใตดิ้น (ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย - 
รำมค ำแหง 12) 

 
2560-2565 

 
11,570 

 
  0.00% 

- สัญญำท่ี 2 : งำนก่อสร้ำงใตดิ้น (รำมค ำแหง 12 - หวัหมำก) 2560-2565 12,060 0.00% 

- สัญญำท่ี 5 : งำนก่อสร้ำงศูนยซ่์อมบ ำรุงและอำคำรจอดรถ 2560-2565 2,709 0.00% 
4. โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ - ขอนแก่น 2558-2561 15,329 15.00% 
5. โครงกำรมอเตอร์เวย ์สำยพทัยำ - มำบตำพดุ สัญญำท่ี 5 2559-2562 727 18.40% 
6. โครงกำรมอเตอร์เวย ์สำยบำงปะอิน - สระบุรี - นครรำชสีมำ สัญญำท่ี 6 2559-2562 1,818 0.10% 
7. โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำไซยะบุรี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 2554-2562   94,340 71.30% 
8. โครงกำรโรงไฟฟ้ำระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงกำร 2  (โรงไฟฟ้ำ BIC-2) 2557-2560 4,310 78.50% 
9. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำยอ่ยนำบง 230/500kV 2559-2562 2,200 38.40% 

10. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนยก์ำรแพทย ์มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 2558-2561 1,381 35.20% 
11. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรพิ เครำะห์บ ำบัดโรคและบริกำร พร้อมระบบ
สำธำรณูปกำร มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 

2558-2561 1,168 23.50% 

รวม 177,682 
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รายละเอยีดโครงการ มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟทางคู่ (10 เส้นทาง) 
- ช่วงหวัหิน - ประจวบคีรีขนัธ์ 
- ช่วงชุมพร - สุรำษฎร์ธำนี 
- ช่วงสุรำษฎร์ธำนี - สงขลำ 
- ช่วงหำดใหญ่ - ปำดงัเบซำร์ 
- ช่วงปำกน ้ำโพ - เด่นชยั 
- ช่วงเด่นชยั - เชียงใหม่ 
- ช่วงเด่นชยั - เชียงรำย - เชียงของ  
- ช่วงขอนแก่น - หนองคำย 
- ช่วงชุมทำงถนนจิระ - อุบลรำชธำนี 
- ช่วงบำ้นไผ ่- นครพนม 

รวม 

 
10,239.58 
23,384.91 
51,823.83 

7,941.80 
56,066.25 
59,924.24 
76,978.82 
26,065.75 
35,839.74 
60,351.91 

408,616.28 

การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟชานเมือง (2 เส้นทาง) 
- สำยสีแดงเขม้ ช่วงรังสิต - มธ. รังสิต   
- สำยสีแดงอ่อน ส่วนต่อขยำย ช่วงตล่ิงชนั - ศิริรำช และ ช่วงตล่ิงชนั - ศำลำยำ   

รวม 

 
7,596.94 

19,042.13 
26,639.07 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลแห่งประเทศไทย : โครงการระบบขนส่งมวลชน (6 เส้นทาง) 
- รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน (บำงแค - พทุธมณฑลสำย 4) 
- รถไฟฟ้ำสำยสีส้ม (ตล่ิงชนั- ศูนยว์ฒันธรรมฯ)  
- รถไฟฟ้ำสำยสีเขียวเขม้ (สมุทรปรำกำร - บำงปู) 
- รถไฟฟ้ำสำยสีเขียวเขม้ (คูคต - ล  ำลูกกำ)  
- ระบบขนส่งทำงรถไฟเช่ือม ทสภ. ส่วนต่อขยำย (ช่วงดอนเมือง - บำงซ่ือ - พญำไท) ARL 
- ระบบขนส่งมวลชน จงัหวดัภูเกต็ 

รวม 

 
21,197.00 

123,354.00 
12,146.00 

9,803.00 
31,149.35 
23,499.00 

221,148.35 

กรมทางหลวง : ทางหลวงพเิศษ และทางพเิศษ (5 เส้นทาง) 
- ทำงหลวงพิเศษ สำยนครปฐม - ชะอ ำ 
- ทำงหลวงพิเศษ สำยหำดใหญ่ - ชำยแดนไทย/มำเลเซีย 
- ทำงพิเศษ สำยพระรำม 3 - ดำวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กทม. ดำ้นตะวนัตก 
- ทำงด่วนขั้นท่ี 3 สำยเหนือ ตอน  N2 และ E-W Corridor 
- โครงกำรทำงพิเศษ สำยกระทู ้- ป่ำตอง 
                                                                     รวม 

 
80,600.00 
30,500.00  
31,244.00 
14,382.00 
10,496.65 

167,222.65 
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รายละเอยีดโครงการ มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

โครงการอ่ืนๆ เช่น 
- โครงกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงถนน 5 โครงกำร 
- โครงกำรรถโดยสำรสำธำรณะ 1 โครงกำร 
- โครงกำรระบบบริหำรจดักำรกำรขนส่งสำธำรณะ 1 โครงกำร 
- โครงกำรทำงน ้ำ 3 โครงกำร 
- โครงกำรทำงอำกำศ 3 โครงกำร 

รวม 

 
21,473.29 
2,272.22 
1,355.34 

36,081.24 
10,949.11 
72,131.20 

 
6. ธุรกจิการลงทุนในสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

ข้อมูล ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

บมจ.ทางด่วนและ 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

บมจ.ทีทีดับบลวิ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 

สัดส่วนกำรถือหุน้ (%) 29.73% 19.40% 28.77% 

ปีท่ีก่อตั้ง 2558 2543 2554 
ทุนจดทะเบียน  (ลำ้นบำท) 15,285 3,990 9,240 
รำยได ้ (ลำ้นบำท) 13,233 5,499 6,359 

ก ำไร  (ลำ้นบำท) 2,612 2,492 194 

ปันผล  (บำท) 0.11 0.60 0.06 

 
7. ความรับผดิชอบต่อการท าธุรกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ด ำเนินกำรก่อสร้ำง และบริหำรโครงกำรภำยใตก้ำรค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของสังคม ส่วนรวม 
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรด ำเนินโครงกำรในแต่ละโครงกำรจะมีมำตรกำรต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมเพ่ือดูแลสังคม 
ส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งดีท่ีสุด เช่น มีระบบรักษำควำมปลอดภยั และกำรตรวจสอบเคร่ืองจกัรก่อนกำรท ำงำน มี
กำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำ มีกำรท ำควำมสะอำดรอบบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้ำง มีผำ้คลุมรถป้องกนัฝุ่ นละออง มีกำรติดตั้ ง
เคร่ืองวดัระดบัเสียง มีกำรติดตั้งเคร่ืองวดัควำมสั่นสะเทือน เพ่ือตรวจสอบให้อยูใ่นระดบัไม่เกินมำตรฐำน รวมทั้งมีกำร
บริหำรงำนดำ้นจรำจร และดูแลชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง เป็นตน้ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ควำมส ำคญัและด ำเนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
(กิจกรรม CSR) ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง ตวัอยำ่งเช่น 

- กิจกรรม “หน่ึงหยด คือ ชีวติ ช.กำรช่ำงร่วมจิต ช.ช่วยสร้ำงชีวติใหม่” 
- กิจกรรม “ฟังธรรม” 
- กิจกรรม “CK Cup 2016” 
- กิจกรรม “ACADEMY ENGINEER#2” 
- กิจกรรม “ทวิภำคี ดีวีอี แคเรียชอ้ยส์ (DVE Career Choices)” 
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- กิจกรรม “บริจำคเงินและส่ิงของแก่มูลนิธิโรงพยำบำลอุม้ผำงเพ่ือมนุษยธรรม” 
- กิจกรรม “กำรใชว้รรณกรรมเพื่อพฒันำทกัษะชีวิตเดก็ปฐมวยั” 
- กิจกรรม “Shred2Share” 
- กำรสนบัสนุนงบประมำณดำ้นต่ำงๆ เป็นตน้ 

ส ำหรับนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัฯ ไดด้  ำเนินธุรกิจอยำ่งซ่ือสัตย ์มีจริยธรรม และปฏิเสธ
กำรทุจริต ให้สินบนในทุกรูปแบบมำโดยตลอด และมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินงำนอยำ่งมืออำชีพ พร้อมประกอบธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม 
และยึดมัน่ในควำมถูกตอ้ง โดยบริษทัฯ ไดด้  ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตไวอ้ย่ำงชดัเจน ซ่ึงเร่ือง
ดงักล่ำวน้ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

นอกจำกน้ี กลุ่มบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ยงัให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลำกรทุกระดบัมีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุก
รูปแบบ โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรป้องกนัและกำรต่อตำ้นกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน และ
แนวปฏิบติัเพื่อให้บุคลำกรทุกระดบั รวมถึงลูกจำ้ง ตวัแทน บริษทัในเครือ หรือบุคคลใด ซ่ึงกระท ำกำรเพื่อหรือในนำม
ของนิติบุคคล ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรนั้ นหรือไม่ก็ตำม โดยให้ยึดถือเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน ซ่ึง
สอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558 มำตรำ 123/5 ไดก้  ำหนดไว ้และบริษทัฯ 
ยงัไดก้  ำหนดให้เร่ืองกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นหน่ึงในควำมเส่ียงส ำคญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำรตรวจติดตำม   
ทุกไตรมำสดว้ย 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

นำงสำวนฤมล จงรุ่งเรือง ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ ในโครงกำรก่อสร้ำงของบริษทัฯ ซ่ึงมีเป็นจ ำนวนมำกนั้น 
บริษทัฯ มีนโยบำยหรือมีกำรตั้งงบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำในแต่ละโครงกำรไวห้รือไม่ และมีโครงกำรใดบำ้งท่ีเกิด
ควำมเสียหำยและบริษทัฯ ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 

ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงว่ำ ในเร่ืองของกำรดูแลบ ำรุงรักษำนั้น  ถำ้เป็น
โครงกำรก่อสร้ำงทำง บริษทัฯ ในฐำนะท่ีเป็นผูรั้บเหมำก่อสร้ำงก็จะมีช่วงท่ีเป็น warranty period ส ำหรับกำรดูแลใน
ช่วงหน่ึงซ่ึงเป็นหลกักำรปฏิบติัขั้นพ้ืนฐำนอยูแ่ลว้ ส ำหรับในโครงกำรต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นโรงไฟฟ้ำ หรือโครงกำรรถไฟฟ้ำ
ต่ำงๆ ก็เช่นเดียวกนั บริษทัฯ ในฐำนะเป็นผูรั้บเหมำก่อสร้ำงก็จะมีช่วงท่ีบริษทัฯ ดูแลให้ในช่วงระยะเวลำหน่ึง เม่ือพน้
ช่วงระยะเวลำรับประกนัแลว้ บริษทัฯ ก็ตอ้งโอนควำมเป็นเจำ้ของหรือสิทธิต่ำงๆ ให้กบัผูท่ี้เป็นเจำ้ของโครงกำรเป็น
ผูดู้แล เช่น โรงไฟฟ้ำก็จะเป็นของบริษทัไฟฟ้ำเป็นผูดู้แล หรือถำ้เป็นรถไฟฟ้ำใตดิ้นก็เป็นของ บริษทั ทำงด่วนและ
รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (BEM) หรือ กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผูดู้แล เป็นตน้ 
แต่ในกรณีท่ีกำรบ ำรุงรักษำนั้นเป็นส่วนของงำนเพ่ิมเติม แต่ละบริษทัก็สำมำรถท่ีจะมำจำ้งบริษทัฯ ใหไ้ปรับงำนในส่วน
ของกำรเป็นผูดู้แลบ ำรุงรักษำไดเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงสรุปไดว้่ำเร่ืองของค่ำใชจ่้ำยในกำรบ ำรุงรักษำต่ำงๆ นั้นถำ้อยูใ่นช่วง
ระยะเวลำรับประกนั งบประมำณดงักล่ำวก็จะอยูใ่นงบประมำณกำรก่อสร้ำงปกติของบริษทัฯ อยูแ่ลว้ แต่ถำ้เป็นกรณีท่ี
กำรบ ำรุงรักษำเกิดข้ึนในช่วงเวลำท่ีมีกำรด ำเนินกำรของบริษทัผูซ่ึ้งเป็นเจำ้ของโครงกำรไปแลว้ บริษทัดงักล่ำวก็ตอ้งมำ
จ้ำงบริษัทฯ เป็นงำนโครงกำรใหม่ ซ่ึงงบประมำณดังกล่ำวบริษัทฯ ไม่ต้องตั้ งไวเ้พรำะเป็นงบของบริษัทท่ีเป็น
ผูด้  ำเนินกำร 
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นำยบุญเทียม เขมำภิรัตน์ ผูถื้อหุน้ กล่ำวช่ืนชมบริษทัฯ ท่ีด ำเนินงำนภำยใตค้วำมรับผดิชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม และให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่ำ ปัญหำในสังคมของประเทศไทยในฐำนะท่ีเป็นแพทย์พบว่ำคนในสังคมใชย้ำแก้
ปวดกนัในปริมำณมำก ซ่ึงมีผลท ำใหไ้ตวำย ตบัวำย และเป็นโรคต่ำงๆ เช่น กระเพำะอกัเสบ กระเพำะทะลุ โรคเลือดออก
ในล ำไส้ รวมทั้งโรคหวัใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอนัตรำยอยำ่งมำก  แต่กย็งัไม่เห็นทำงออกวำ่จะด ำเนินกำรอยำ่งไร ในปัจจุบนัได้
มีกำรคน้พบนวตักรรมใหม่เป็นอุปกรณ์ท่ีใช ้plasma energy ท่ีจะลดควำมเจ็บป่วย โดยไดรั้บมำประมำณ 3 เดือน และได้
น ำเอำไปใชเ้พ่ือจะพิสูจน์วำ่สำมำรถใชไ้ดจ้ริงในคนไขป้ระมำณ 250 คน ซ่ึงไดผ้ลเป็นท่ีน่ำพอใจ หำกวำ่เรำจะใชอุ้ปกรณ์
อนัน้ีลดควำมเจ็บป่วยจะไดไ้ม่ตอ้งกินยำแกป้วด ทั้งยงัสำมำรถน ำอุปกรณ์ช้ินน้ีไปในชุมชนต่ำงๆ ทัว่ประเทศได ้เพ่ือให้
ชำวบำ้นลดกำรกินยำแกป้วด ก็จะลดกำรท่ีจะตอ้งไปลำ้งไต และโรคต่ำงๆ มำกมำย จึงขอถือโอกำสน ำเร่ืองดงักล่ำวให้
บริษทัฯ พิจำรณำดว้ย ถำ้หำกเป็นไปได้บริษทัฯ ก็สำมำรถใชเ้ร่ืองน้ีเป็นกิจกรรม CSR ในพนักงำนของบริษทัฯ เองได้
ดว้ย ในกรณีท่ีมีกำรเจ็บปวดจำกออฟฟิศ ซินโดรม หรือควำมเจ็บปวดต่ำงๆ ทำงทีมก็มีควำมยินดีท่ีจะมำสำธิตและ
แนะน ำใหก้บัพนกังำน 

นำยเมธี รังษีวงศ ์ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ในเร่ืองของโครงกำรภำครัฐใน 3 ส่วน คือ ในส่วนของรถไฟทำงคู่ 
รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน และทำงหลวงพิเศษ นั้ นมีรำยละเอียดอย่ำงไรและแผนท่ีทำงรัฐบำลได้เคยเลือกมำแล้วจะ
ด ำเนินกำรในไตรมำสใดบำ้ง 

ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงวำ่ ส ำหรับโครงกำรของภำครัฐนั้น ในปีน้ีคำดวำ่
จะมีกำรเปิดประมูลโครงกำรรถไฟทำงคู่ในช่วงคร่ึงปีแรก หรือในไตรมำสแรกประมำณ 5 สำย ซ่ึงยงัมีกำรปรับร่ำง TOR 
อยู่ แต่ก็คำดว่ำจะสำมำรถเปิดประมูลไดใ้นช่วงคร่ึงปีแรกของปีน้ี ส ำหรับคร่ึงปีหลงัก็จะมีโครงกำรรถไฟทำงคู่อีก
ประมำณ 6-7 โครงกำรซ่ึงยงัอยู่ในแผนกำรณ์ท่ีจะเปิดประมูลไดภ้ำยในคร่ึงปีหลงั นอกจำกนั้นยงัมีโครงกำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชน ไม่วำ่จะเป็นโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงส่วนต่อขยำย โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มส่วนต่อขยำย โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำย รวมถึงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวส่วนต่อขยำยดว้ย ซ่ึงตำมแผนกำรณ์ของภำครัฐก็
จะเร่ิมเปิดประมูลในช่วงคร่ึงปีหลงัของปีน้ีเช่นเดียวกนั นอกจำกนั้นในช่วงคร่ึงปีหลงัถึงปีหนำ้กจ็ะมีโครงกำรแอร์พอร์ต 
เรล ลิงก์ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีแดงเขม้ สีแดงอ่อน รวมถึงโครงกำรขยำยสนำมบินสุวรรณภูมิ และมอเตอร์เวยอี์ก 3 
สำย ซ่ึงคำดว่ำภำยในช่วงปลำยปีถึงตน้ปีหน้ำจะเปิดประมูลได ้นอกจำกน้ี อำจจะมีโครงกำรทำงด่วนสำยพระรำม 3 - 
ดำวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กทม. ดำ้นตะวนัตก และทำงด่วนขั้นท่ี 3 สำยเหนือ ซ่ึงอำจจะออกมำดว้ยเช่นเดียวกนั  

นำยณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ในปีท่ีผำ่นมำบริษทัฯ มีรำยไดร้วมโตข้ึนกวำ่ 47,000ลำ้นบำท แต่
เม่ือดูส่วนของอตัรำก ำไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ปรำกฏวำ่ในปี 2559 ลงมำอยูท่ี่ 7.08% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 
ท่ี 8.21% สำเหตุมำจำกเร่ืองอะไร 

ดร.สุภำมำส  ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงวำ่ ในปีท่ีผำ่นมำบริษทัฯ ไดล้งนำมในโครงกำร
งำนเพ่ิมเติมของโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำไซยะบุรี ซ่ึงบริษทัฯ สำมำรถรับรู้รำยไดข้องงำนเพ่ิมเติมดงักล่ำวน้ีในไตรมำสท่ี 2 โดย
โครงกำรน้ีมีมูลค่ำถึง 19,400 ลำ้นบำท และบริษทัฯ ก็รับรู้รำยไดใ้นไตรมำสท่ี 2 ประมำณ 10,000 ลำ้นบำท ซ่ึงงำน
เพ่ิมเติมในส่วนน้ีเป็นงำนเพ่ิมเติมท่ีมี Margin ค่อนขำ้งต ่ำ ทั้งน้ี เม่ือทรำบวำ่มีงำนเพ่ิมเติมท่ีไม่ไดค้ำดกำรณ์ไวเ้ขำ้มำและ
เป็นงำนเพ่ิมเติมจำกกำรออกแบบในคร้ังแรกน้ี  ทุกภำคส่วนก็พยำยำมช่วยกนัอยำ่งเต็มท่ี ทำงรัฐบำลลำวไดห้ำวิธีกำรท่ี
สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจและให้ควำมช่วยเหลือต่อผูบ้ริหำรโครงกำรโดยพยำยำมช่วยทั้งโครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ขยำยเวลำสัมปทำน ลดภำษีต่ำงๆ ในส่วนของบริษทัฯ ท่ีเป็นผูรั้บเหมำก่อสร้ำงก็ยอมรับงำนใน Margin ท่ีค่อนขำ้งต ่ำ
เพ่ือท่ีจะให้ภำพรวมของโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได ้จึงเป็นท่ีมำว่ำในไตรมำสท่ี 2 ซ่ึงบริษทัฯ รับรู้รำยได ้  
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กอ้นใหญ่จำกงำนเพ่ิมเติมโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำไซยะบุรีซ่ึงมี Margin ค่อนขำ้งต ่ำน้ีท ำให้ในไตรมำสนั้นตวัอตัรำ
ก ำไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ถูกฉุดลงมำค่อนขำ้งมำก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวจำกงำนกอ้นใหญ่ และบริษทัฯ ก็มี
เหตุผลในกำรยอมรับงำนท่ีมี Margin ค่อนขำ้งต ่ำแต่ไม่ใช่ขำดทุน เพียงแค่ก ำไรไม่เยอะมำกเท่ำนั้น และในไตรมำสท่ี 3 
ไตรมำสท่ี 4 จะเห็นวำ่บริษทัฯ ไดพ้ยำยำมควบคุมและด ำเนินงำนให ้ มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีค่อนขำ้งดีกลบัเขำ้มำ ซ่ึงท ำให้
อตัรำก ำไรขั้นตน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน และบริษทัฯ ไดพ้ยำยำมอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถท่ีจะท ำใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ของปีน้ี
กลบัมำอยูใ่นอตัรำเดิมท่ีประมำณ 8-10 % อยำ่งท่ีบริษทัฯ ท ำมำตลอด 

นำยณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ในส่วนงำนท่ียงัคงคำ้งของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำไซยะบุรีซ่ึง
มีอยูป่ระมำณเกือบ 30,000 ลำ้นบำท รำยไดก้อ้นน้ียงัมีก ำไรขั้นตน้ท่ียงัต  ่ำเหมือนเดิมหรือไม่ 

ดร.สุภำมำส  ตรีวศิวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงวำ่ ในส่วนของงำนเพ่ิมเติมยงัเหลืออยูบ่ำงส่วน ก็
จะทยอยรับรู้รำยไดไ้ปจนถึงโครงกำรจบ แต่งำนส่วนใหญ่ท่ียงัเหลืออยูเ่ป็นงำนของตวัสัญญำปกติ ซ่ึงโดยรวมแลว้เม่ือ
เฉล่ียทั้งสัญญำปกติและรวมถึงงำนเพ่ิมเติมแลว้นั้น Margin ของบริษทัฯ ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีประมำณ 8 % ตำมปกติ 

นำยณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ จำกขอ้มูลในรำยงำนประจ ำปี พบวำ่ปี 2559 บริษทั ซีเค พำวเวอร์ 
จ ำกดั (มหำชน) (CKP) มีส่วนแบ่งขำดทุนอยูป่ระมำณ 70 ลำ้นบำท ซ่ึงในปี 2558 มีส่วนแบ่งเป็นก ำไรอยู ่173 ลำ้นบำท 
เหตุใดจึงท ำใหเ้กิดกำรขำดทุนส่วนน้ี 

ดร.สุภำมำส  ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงวำ่ ในไตรมำสสุดทำ้ยของปีท่ีแลว้ CKP มีกำรตดั
จ ำหน่ำยโครงกำรน ้ ำบำก ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ี CKP ศึกษำอยู่ และท้ำยสุดก็พบว่ำผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และ
ผลตอบแทนยงัไม่อยู่ในระดบัท่ี CKP จะสำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรต่อไปได้ จึงตอ้งตดัจ ำหน่ำย project cost ของ
โครงกำรนั้นไป ท ำใหเ้กิดกำรขำดทุนในไตรมำสนั้น ซ่ึงเป็นกำรตดัคร้ังเดียวทั้งกอ้นและปีน้ีกไ็ม่มีปัญหำดงักล่ำวแลว้ 

ไม่มีผูใ้ดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวำ่วำระน้ีไม่ตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเน่ืองจำกเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหท่ี้ประชุมทรำบ 

  ทีป่ระชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559     

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

       ประธำนฯ ขอให ้ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 

 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงวำ่ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44. ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร จดัใหมี้กำรท ำ
งบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้เสนอต่อท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำอนุมติั และตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรจดัส่ง
ส ำเนำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  และรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีให้ผู ้     
ถือหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

      ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 มีมติเห็นควรให้น ำเสนอท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ซ่ึงไดผ้่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีท่ีไดน้ ำส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนล่วงหน้ำพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  (งบการเงินเฉพาะกจิการ)   

                         หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
สินทรัพยร์วม 89,873.25 86,272.06 72,140.42 
หน้ีสินรวม 67,096.39 63,520.13 50,465.23 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 22,776.86 22,751.93 21,675.18 
รำยไดร้วม 22,335.52 27,315.82 23,174.12 
ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ 1,436.24 1,930.24 1,663.35 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 983.58 2,067.48 1,917.39 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 0.58 1.22 1.13 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  (งบการเงินรวม) 
                   

                          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
สินทรัพยร์วม 94,928.37 93,065.90 80,872.24  
หน้ีสินรวม 73,074.05 72,210.23 61,401.56  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 21,854.32 20,855.67 19,470.68  
รำยไดร้วม 47,019.54 38,027.75 35,443.36  
ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ 3,238.22 2,861.15 3,037.65  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 2,002.40 2,192.64 2,296.26  
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 1.18  1.29  1.36 

 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

นำยณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีจ ำแนกตำมส่วนงำนนั้น พบว่ำในส่วนของ
งำนลงทุนในธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำนปี 2558 บริษทัฯ มีก ำไรในส่วนน้ีประมำณ 1,700 ลำ้นบำท แต่ปรำกฏวำ่ในปี 2559 
ก ำไรลดลงมำเหลือ 727 ลำ้นบำท ลดลงมำประมำณ 57 % ขอใหผู้บ้ริหำรช้ีแจงรำยละเอียดในส่วนน้ี  

ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงว่ำ สำเหตุท่ีรำยไดข้องกำรลงทุนของบริษทัฯ 
ลดลงจำกปี 2558 เน่ืองจำกในปี 2559 บริษทัฯ ไม่ไดมี้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนมำกเท่ำกบัปี 2558 หรือกล่ำวไดว้ำ่ในปี 
2559 ไม่ไดมี้กำรขำยเงินลงทุนจ ำนวนมำกอยำ่งเช่นในปี 2558  

นำยณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ในส่วนของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยในหมวดของท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุงท่ีดินพบวำ่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ เหตุใดท่ีดินจึงมีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำเป็นจ ำนวน 8 ลำ้นบำท  
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นำงรินรดำ ตั้งตรงคิด ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบญัชีและกำรเงิน ช้ีแจงวำ่ กำรหักค่ำเส่ือมรำคำ
ของท่ีดินจ ำนวน 8 ลำ้นบำทนั้น เป็นส่วนของกำรปรับปรุงท่ีดินท่ีมีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ 

นำยณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ ในส่วนของกำรขำดทุนกำรดอ้ยค่ำประมำณ 70 ลำ้นบำท ในส่วนท่ี
ดอ้ยค่ำน้ีมำจำกสำเหตุอะไร 

นำงรินรดำ ตั้ งตรงคิด ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนบัญชีและกำรเงิน ช้ีแจงว่ำ ในส่วนท่ีด้อย
ค่ำประมำณ 70 ลำ้นบำท นั้นมีสำเหตุมำจำกกำรปรับปรุงรำคำท่ีดินตำมรำคำตลำด (ซ่ึงรำคำตลำดประเมินโดยผูป้ระเมิน
อิสระภำยนอก)   

ผูถื้อหุน้ไม่ประสงคอ์อกนำม ไดเ้ขียนเป็นค ำถำมโดยสอบถำมวำ่ ตำมท่ีมีข่ำววำ่บริษทัฯ  มีโครงกำรเพ่ิม แต่
ปรำกฏวำ่ก ำไรในปีน้ีกลบัลดลงจำกปีก่อน ให้ผูบ้ริหำรช่วยช้ีแจงเหตุผลและอธิบำยวำ่เม่ือใดท่ีโครงกำรใหม่ๆ นั้นจะสร้ำง
ผลก ำไรท่ีดีข้ึนใหก้บับริษทัฯ 

ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงว่ำ ก ำไรของบริษทัฯ ในปี 2559 จ ำนวน 2,002 
ลำ้นบำท ซ่ึงอำจจะลดลงจำกปี 2558 แต่เป็นจ ำนวนไม่มำกนัก ในส่วนท่ีเป็นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน พบว่ำมีจ ำนวน
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 และในปี 2559 บริษทัฯ ไม่ไดข้ำยเงินลงทุนจ ำนวนมำก มีขำยเพียงเล็กน้อย จึงท ำให้โดยรวมก ำไร
สุทธิทั้งปีลดลงจำกปีก่อน แต่หลงัจำกน้ีผูถื้อหุน้จะเห็นวำ่งำนในมือของบริษทัเพ่ิมเขำ้มำเร่ือยๆ โครงกำรท่ีลงนำมใหม่ๆ 
ก็เป็นโครงกำรดำ้นระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะในดำ้นต่ำงๆ ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีบริษทัฯ มีควำมถนัด สำมำรถท่ีจะ
บริหำรให้มีผลก ำไรท่ีดีข้ึนได ้อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรก็จะพยำยำมอยำ่งเต็มควำมสำมำรถท่ีจะบริหำรจดักำรให้ก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยดีและดีข้ึนในปีต่อๆ ไป  

นำยสมศกัด์ิ ลิขิตกำญจนกุล ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ในปี 2560 บริษทัฯ มีแผนจะจ ำหน่ำยเงินลงทุนเพ่ิมเติม
บำ้งหรือไม่  

ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงว่ำ ในช่วง 2-3 ปีท่ีผำ่นมำนั้น  ทำง CK Group มี
กำรปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนค่อนขำ้งเยอะ จึงเป็นเหตุให้มีกำรซ้ือขำยเงินลงทุนท่ีผ่ำนมำซ่ึงมีหลำยรำยกำร แต่ใน
ปัจจุบนัโครงสร้ำงของกำรถือหุ้นของทุกๆ บริษทัท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปลงทุนค่อนขำ้งอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจและมีควำม
มัน่คง จึงยงัไม่มีแผนท่ีจะขำยเงินลงทุนรำยกำรขนำดใหญ่ในเวลำน้ี  ถำ้หำกในอนำคตจะมีบำ้งกอ็ำจเป็นจ ำนวนเลก็นอ้ย
ตำมสภำวะท่ีรำคำตลำดดี หรือว่ำมีผูใ้ห้ควำมสนใจ  หรือมี strategic partners เขำ้มำ ซ่ึงก็จะเป็นจ ำนวนท่ีไม่เยอะมำก 
โดยบริษทัฯ จะเนน้ไปท่ีกำรท ำก ำไรในส่วนของกำรด ำเนินงำน และกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงมำกกวำ่ 

ไม่มีผูใ้ดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ  

ท่ีประชุมพิจำรณำ และออกเสียงลงคะแนน โดยประธำนฯ ประกำศผลกำรนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  
จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 1,027,933,923  เสียง 
เห็นดว้ย   1,020,665,023   เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9736 
ไม่เห็นดว้ย            268,800    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0263 
งดออกเสียง               7,000,100    เสียง     
บตัรเสีย             0    เสียง 
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       ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 

วาระที ่4      พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิก าไร   

  ประธำนฯ ขอให ้ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 

  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวำ่ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. ก ำหนดวำ่ หำ้มมิใหจ่้ำยเงิน
ปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู ่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล โดยกำร
จ่ำยเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้
เป็นคร้ังครำวเม่ือเห็นว่ำบริษทัมีผลก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำเช่นนั้นได ้และรำยงำนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบในกำร
ประชุมครำวต่อไป และตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52. ก ำหนดใหบ้ริษทัจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมี
จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมำกกวำ่นั้น โดยให้คณะกรรมกำรจดัท ำควำมเห็นเพื่อ
เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

        ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 ไดพิ้จำรณำว่ำบริษทัมีผล
ก ำไรพอสมควรท่ีจะจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลได ้จึงไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวดคร่ึงปี
แรกของปี 2559 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท ซ่ึงไดจ่้ำยไปแลว้เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2559 

          ในปี 2559 บริษทัมีก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี        
     (บำท)  

ก ำไร (ขำดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกมำ-ตน้งวด    8,300,539,571.81  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิปี 2559                    897,406,473.09       
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
คณิตศำสตร์ประกนัภยั-สุทธิจำกภำษีเงินได ้                                  0.00   
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร               9,197,946,044.90   

         จดัสรรก ำไรเพ่ือเป็น   - ส ำรองตำมกฎหมำย                                     0.00  
                - เงินปันผลจ่ำย                (1,101,030,194.30)  

ก ำไร (ขำดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกไป-ปลำยงวด                    8,096,915,850.60   
   

     บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิของแต่ละปี โดยค ำนึงถึงผล
ประกอบกำร โครงสร้ำงทำงกำรเงิน กำรลงทุน และควำมสม ่ำเสมอในกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1.  ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (บำท) 897,406,473.09 2,481,327,633.45 2,098,424,389.00 
2.  จ ำนวนหุน้ (หุน้) 1,693,896,872 1,693,896,872 1,693,896,872 
3.  อตัรำจ่ำยเงินปันผลต่อหุน้ (บำท) 0.50 0.65 0.55 
4.  จ ำนวนเงินปันผลจ่ำย (บำท) 846,948,436.00 1,101,032,966.80 931,643,279.60 
5.  อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ 94.38% 44.37% 44.40% 

        
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2560 พิจำรณำงบกำรเงินของบริษทั

แลว้เห็นวำ่ในปี 2559 บริษทัมีก ำไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไร โดยจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท เป็นเงิน 423,474,218 บำท โดยเงินปันผลดงักล่ำวจะจ่ำยจำก
ก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมของบริษทั ดงันั้น รวมกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2559 ใน
อัตรำหุ้นละ 0.25 บำท แล้ว เงินปันผลส ำหรับปี 2559 เท่ำกับอัตรำหุ้นละ 0.50 บำท เป็นเงินทั้ งส้ินไม่เกินกว่ำ 
846,948,436 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 94.38 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงเป็นไป
ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไว ้โดยวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลงวดคร่ึง
ปีหลงัของปี 2559 คือ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 รวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นวนัท่ี  11 
พฤษภำคม 2560 (ข้ึนเคร่ืองหมำย XD วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2560) และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 
2559 วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 

หมายเหตุ : เงินปันผลส ำหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท เป็นเงิน 423,474,218 
บำท จ่ำยจำกก ำไรท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดำไดรั้บเครดิตในกำรค ำนวณ
ภำษีเงินปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ ของประมวลรัษฎำกร 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

นำยวชิำ โชคพงษพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ กล่ำวขอบคุณและใหก้ ำลงัใจต่อคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงฝ่ำยบริหำร
ทุกท่ำนท่ีร่วมกนับริหำรและน ำพำบริษทัฯ ให้ผำ่นปี 2559 ซ่ึงนบัเป็นปีท่ีธุรกิจส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบอยำ่งมำกมำได ้
และท ำใหบ้ริษทัฯ มีผลก ำไรและสำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้รวมทั้งปีไดใ้นอตัรำหุน้ละ 0.50 บำท และคำดหวงั
วำ่ในปีต่อไปบริษทัฯ จะมีผลก ำไรท่ีดีข้ึนและสำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรำท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 

ไม่มีผูใ้ดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

  ท่ีประชุมพิจำรณำ และออกเสียงลงคะแนน โดยประธำนฯ ประกำศผลกำรนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี  

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 1,027,969,448  เสียง 
เห็นดว้ย   1,021,403,473    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                             0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง                6,565,975    เสียง     
บตัรเสีย             0    เสียง 
 



 22 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินก าไร โดยจ่ายเงินปันผล
ส าหรับงวดคร่ึงปีหลังของปี 2559  ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท (เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากก าไร
สุทธิและก าไรสะสมของบริษัท) โดยเม่ือรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 
0.25 บาท แล้ว เงินปันผลส าหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกว่า 846,948,436 บาท โดย
ก าหนดจ่ายในวนัที ่26 พฤษภาคม 2560 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ    

  ก่อนเร่ิมกำรประชุมในวำระน้ี ประธำนฯ ขอให ้นำยวิฑูร เตชะทศันสุนทร ในฐำนะประธำนกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูด้  ำเนินกำรประชุม 

      นำยวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือ
เป็นกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ขอเชิญกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมญั        
ผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 ออกจำกห้องประชุม คือ นำยถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ นำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์นำยณรงค ์แสงสุริยะ 
และ นำยรัตน์ สันตอรรณพ เน่ืองจำกเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

       ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19. ก ำหนดให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจด
ทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็น
ผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้

       ดังนั้ น กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 มี 4 ท่ำน 
ดงัต่อไปน้ี 
        1.   นำยถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ  (กรรมกำรอิสระ) 
      2.   นำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์ (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

    3.   นำยณรงค ์แสงสุริยะ   (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 
        4.   นำยรัตน์ สันตอรรณพ (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร)  

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
       คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทน
กรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งทั้งกรณีท่ีลำออกก่อนครบวำระและท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์กฎของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกฎของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั  

3. มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้แก่
บริษัท เช่น ควำมเป็นอิสระ กลำ้แสดงควำมคิดเห็น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วย ควำมรับผิดชอบ ควำม
ระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตย ์อุทิศเวลำไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี เป็นตน้  
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4. กรณีท่ีเป็นกรรมกำรท่ีออกตำมวำระจะพิจำรณำว่ำ มีประวติักำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรดว้ยควำม
ระมดัระวงั ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์และสำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

5. ในกำรสรรหำกรรมกำร จะพิจำรณำคุณสมบติัท่ีตอ้งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทกัษะท่ีจ ำเป็นท่ียงั
ขำดอยูใ่นคณะกรรมกำรและคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมดงักล่ำวให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 

   ส ำหรับกำรท่ีบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพื่อเขำ้
รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้ในช่วงวนัท่ี 1 กนัยำยน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ตำมท่ีบริษทั
ไดแ้จง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวบนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนพิจำรณำ 

   ท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 
2560 โดยไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระพิจำรณำแลว้ มีมติเห็นควรเสนอใหก้รรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ มีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์และทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ยำ่งเต็มท่ีต่อบริษทั มี
บทบำทส ำคญัในกำรมอบแนวนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอควำมคิดเห็นและขอ้แนะน ำต่ำงๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรจดักำร  

   ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีไดรั้บ
กำรเสนอช่ือพิจำรณำแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งบุคคล 4 ท่ำน ตำม
รำยช่ือข้ำงตน้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่ามีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และ
ส าหรับบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ขอให้ นำยณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์เลขำนุกำรบริษทั ช้ีแจง
รำยละเอียดต่อท่ีประชุม 

  เลขำนุกำรบริษทั ช้ีแจงวำ่ คณะกรรมกำรไดจ้ดัท ำประวติัของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทั้ง 4 
ท่ำน และน ำส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ในหนังสือนัดประชุมตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4. และเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมขอ้บังคบั
บริษทั ขอ้ 16. ดงัน้ี 
            (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
               (2) กำรเลือกตั้งกรรมกำรใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคณะคร้ังเดียวเตม็ตำมจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในครำวนั้น หรือหำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรำยบุคคล ทั้งน้ี ใน
กำรออกเสียงลงคะแนนไม่วำ่จะเป็นกำรเลือกตั้งเป็นรำยบุคคลหรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตั้ง

http://www.ch-karnchang.co.th/
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จะไดรั้บคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้นั้น  มีอยูท่ ั้งหมดตำม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่ำวจะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมำกหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
                 (3) ในกรณีท่ีท ำกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรำยบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบั
ลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ใชว้ิธีจบั
สลำก  

ส ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำร เจำ้หนำ้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนจำกผูถื้อหุน้ทุกท่ำนเพ่ือรวบรวมควำมเห็น 
ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือให้ทรำบผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบฉันทะท่ี    
ผูม้อบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก        

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม และแสดงควำมคิดเห็น 

นำยเมธี อนัอดิเรกกุล ตวัแทนอำสำพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น จำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยสอบถำมวำ่ ตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ก ำหนดวำ่กรรมกำรอิสระไม่ควรด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปี ดงันั้น ทำงบริษทัฯ มีกำรก ำหนด
ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไวห้รือไม่ และกรรมกำรอิสระสำมำรถช่วยบริษทัฯ ทำงดำ้นใดและ
อยำ่งไรบำ้ง  

นำยวฑูิร เตชะทศันสุนทร ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ช้ีแจงวำ่ ทำงคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมกำรบริษทั ไดมี้กำรน ำปัญหำน้ีข้ึนมำหำรือกนั โดยทำงบริษทัฯ มี
นโยบำยท่ีจะพยำยำมปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงตอนน้ีคงตอ้งใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร ทั้ งน้ีทำง
คณะกรรมกำรไดมี้กำรสรรหำบุคลำกรชุดใหม่ ไม่วำ่จะเป็นทำงดำ้นบริหำร หรือทำงดำ้นคณะกรรมกำร โดยพยำยำมท่ี
จะเตรียมผลกัดนัให้รุ่นใหม่ข้ึนมำแทนท่ี ซ่ึงในทุกต ำแหน่งไดพ้ิจำรณำถึงควำมรับผิดชอบ หน้ำท่ี สำยงำนในวิชำชีพ
ต่ำงๆ รวมถึงประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำงๆ ดว้ย เพื่อท่ีจะมำรองรับกำรด ำเนินงำนในอนำคต ส ำหรับกรรมกำรท่ีด ำรง
ต ำแหน่งมำเป็นเวลำนำนแลว้นั้น ไดมี้กำรปรึกษำหำรือกนัเพ่ือพิจำรณำและปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้ดี
ท่ีสุด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเขม้ขน้มำโดยตลอด โดยเฉพำะไดมี้กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยอยำ่งครบถว้น แต่เน่ืองจำกจ ำนวนกรรมกำรอิสระมี 4 ท่ำน และประธำนกรรมกำรบริษทัซ่ึงท่ำน
เป็นกรรมกำรอิสระดว้ยนั้นคงไม่สำมำรถท่ีจะเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยได ้เหลือกรรมกำรอิสระเพียง 
3 ท่ำน ซ่ึงทุกท่ำนพยำยำมท ำหนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ท่ีเพ่ือสนองนโยบำยน้ี จึงเป็นเหตุใหแ้ต่ละท่ำนจ ำเป็นตอ้งด ำรงต ำแหน่งใน
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยหลำยต ำแหน่ง 

ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่ำ เร่ืองของกรรมกำรอิสระทำงฝ่ำย
บริหำรและคณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บทรำบถึงขอ้ก ำหนดของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ในประเด็นน้ีซ่ึงมีควำม
ประสงคใ์หก้ำรปฏิบติัมีควำมเขม้ขน้และมีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรอิสระไว ้แต่ดว้ย
กรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนท่ีสละเวลำอนัมีค่ำเขำ้มำช่วยใหค้  ำแนะน ำ ช่วยดูแลทั้งนโยบำยและกลยทุธ์ของบริษทันั้น ท่ำน
มีประสบกำรณ์ท่ีมีคุณค่ำอย่ำงมำก และกำรท่ีท่ำนร่วมงำนกบับริษทัฯ มำเป็นเวลำยำวนำนนั้นท ำให้ท่ำนไดเ้ห็นถึง
พฒันำกำรดำ้นนโยบำย ดำ้นกลยุทธ์ ดำ้นปัจจยัภำยใน ปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ซ่ึงนับเป็นขุมทรัพย ์ขุมสมบติัดำ้นองค์
ควำมรู้ขององค์กรอย่ำงดียิ่ง แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ ก็พยำยำมสร้ำงควำมสมดุลและพยำยำมบริหำรจดักำรว่ำจะท ำ
อย่ำงไรให้บริษทัฯ สำมำรถปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีได ้ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ก็ประสงค์ให้ท่ำน
เหล่ำน้ีซ่ึงมีคุณค่ำทำงองคค์วำมรู้ช่วยอยู ่ช่วยใหน้โยบำย และใหค้  ำปรึกษำกบัองคก์รต่อไปดว้ย 
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ไม่มีผูใ้ดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงมติเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเชิญกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระในกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 กลบัเขำ้หอ้งประชุม และขอใหป้ระธำนฯ ท ำหนำ้ท่ีด ำเนินกำรประชุมต่อไป 

ท่ีประชุมพิจำรณำ และออกเสียงลงคะแนน โดยประธำนฯ ประกำศผลกำรนับคะแนนเสียง  เป็น
รำยบุคคล ดงัน้ี 

1.  นำยถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ   

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 1,034,661,202 เสียง 

เห็นดว้ย                      988,450,990    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    96.1445  
ไม่เห็นดว้ย              39,637,725    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      3.8554 
งดออกเสียง                6,572,487    เสียง     
บตัรเสีย              0    เสียง 

 2.  นำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์  

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 1,034,661,202 เสียง 

เห็นดว้ย                      957,462,520    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    94.3827  
ไม่เห็นดว้ย              56,983,698    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     5.6172 
งดออกเสียง              20,214,984    เสียง    
บตัรเสีย      0    เสียง  

3.  นำยณรงค ์แสงสุริยะ   

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 1,034,661,202 เสียง 
เห็นดว้ย                      970,589,442    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    94.4542  
ไม่เห็นดว้ย              56,986,773    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     5.5457 
งดออกเสียง                7,084,987    เสียง    
บตัรเสีย      0    เสียง  

4.  นำยรัตน์ สันตอรรณพ   

จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 1,034,661,202 เสียง 
เห็นดว้ย                    1,027,666,240   เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9589  
ไม่เห็นดว้ย                   422,475    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     0.0410 
งดออกเสียง                6,572,487    เสียง   
บตัรเสีย                 0    เสียง   

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ คือ นายถวัลย์ศักดิ์  สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ 
และ นายรัตน์ สันตอรรณพ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง  
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วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   ประธำนฯ ขอให้ นำยถวลัยศ์ักด์ิ สุขะวรรณ ในฐำนะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ช้ีแจง
รำยละเอียดต่อท่ีประชุม 

  นำยถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ช้ีแจงวำ่  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 17. ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนจำกบริษทัในรูปของเงินรำงวลั เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตำมขอ้บงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั 

1)  ในปีท่ีผ่ำนมำท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 ไดอ้นุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั
โดยให้จ่ำยโบนสักรรมกำรส ำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บำท และค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2559 
ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บำท  

2)  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 
ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของกรรมกำร นอกจำกนั้นยงัไดพิ้จำรณำปริมำณงำนในหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบในฐำนะประธำน หรือสมำชิกใน
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของบริษทั โดยค่ำตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

1. โบนสักรรมกำร  :  เป็นเงินรำงวลัประจ ำปีส ำหรับกรรมกำรโดยก ำหนดเป็นวงเงิน    ซ่ึงพิจำรณำ
ควำมเก่ียวโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัใน
ปีท่ีผำ่นมำ 

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำร  :  เป็นค่ำตอบแทนส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรโดยก ำหนดเป็น
วงเงินรำยปี ประกอบดว้ย 

2.1  ค่ำตอบแทนและเงินประจ ำต ำแหน่ง 
พิจำรณำตำมต ำแหน่งหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษทัและกำรเป็นสมำชิก
ในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  
โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะจดัสรรตำมระยะเวลำท่ีด ำรงต ำแหน่ง ก ำหนดเป็นจ ำนวนเงิน
คงท่ีทั้งปีและจ่ำยทุกคร่ึงปี 

2.2  ค่ำเบ้ียประชุม 
จ่ำยตำมจ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัหรือคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 
โดยมีก ำหนดจ่ำยทุกคร้ังท่ีมีกำรประชุม 

3)  ส ำหรับโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2559 และค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 นั้ น ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 มีมติเห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2560 เพ่ืออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ดงัน้ี 

(1) โบนัสกรรมกำรส ำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บำท โดยแยกตำม ต ำแหน่งหน้ำท่ี
รับผดิชอบ ดงัน้ี 
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ต าแหน่ง จ านวนคน จ านวนเงนิ (บาท) 
1. ประธำนกรรมกำรบริษทั  1 1,270,124 
2. ประธำนกรรมกำรบริหำร  1 1,270,124 
3. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  1 1,270,124 
4. กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริหำร  5 5,285,730 
5. กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรตรวจสอบ  2 1,903,896 

รวม  10 10,999,998 

      (2)  ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บำท ในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
1. ค่ำตอบแทนและเงินประจ ำต ำแหน่ง 
   1.1   ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

                                  ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั                       200,000  บำทต่อปีต่อคน 
                                  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ                        200,000  บำทต่อปีต่อคน 
                                  ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร                            100,000  บำทต่อปีต่อคน                                

                         1.2    เงินประจ ำต ำแหน่ง 
  ประธำนกรรมกำรบริษทั           550,000   บำทต่อปี 

          ประธำนกรรมกำรบริหำร               300,000   บำทต่อปี 
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ         200,000   บำทต่อปี 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน         100,000   บำทต่อปี 
  ประธำนกรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง     100,000   บำทต่อปี 
  ประธำนกรรมกำรควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  100,000   บำทต่อปี 

 2. ค่ำเบ้ียประชุม จ่ำยตำมจ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
ต่ำงๆ โดยค่ำเบ้ียประชุมส ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังละ 20,000 บำทต่อ
คน และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนทุกคณะ คร้ังละ 10,000 บำทต่อคน 

  ทั้งน้ี โดยบริษทัไม่มีกำรใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่กรรมกำรนอกจำกค่ำตอบแทนดงักล่ำว 

ในวำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ี มีกรรมกำรซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีส่วนไดเ้สียในวำระน้ีรวม 
4 รำย ถือหุ้นรวมกนั 16,100,247 หุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระน้ี คือ นำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์นำยวิฑูร เตชะทศันสุนทร 
นำงสำวสุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์และ นำยณรงค ์แสงสุริยะ     

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม และแสดงควำมคิดเห็น 

นำยณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ เสนอควำมคิดเห็นต่อท่ีประชุมวำ่ รำยละเอียดของเอกสำรแนบในหนงัสือเชิญ
ประชุมนั้น ควรมีกำรเพ่ิมตำรำงในเร่ืองของขอ้มูลในอดีต 2-3 ปี เพื่อน ำมำเปรียบเทียบว่ำ ในอดีตและในปัจจุบนันั้นมี
ค่ำตอบแทนจ ำนวนเท่ำใด เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทรำบร่วมกนั 

ไม่มีผูใ้ดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ  

ท่ีประชุมพิจำรณำ และออกเสียงลงคะแนน โดยประธำนฯ ประกำศผลกำรนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  
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จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 1,034,845,676  เสียง 
เห็นดว้ย    1,011,985,067    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    97.7909 
ไม่เห็นดว้ย              34,300    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0033 
งดออกเสียง               6,726,062    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.6499 
ไม่มีสิทธิออกเสียง      16,100,247    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      1.5558 
บตัรเสีย              0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นทีม่าประชุม อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี ้ 

1.  โบนัสกรรมการส าหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกนิ 11,000,000  บาท 
2.  ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกนิ 8,625,000 บาท   

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

 ประธำนฯ ขอให ้นำยวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ช้ีแจงเก่ียวกบักำรแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนต่อท่ีประชุม 

       นำยวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ท่ี 47, 48 ก ำหนดให้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกคร้ัง และ
ตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีพิจำรณำคดัเลือกเสนอแต่งตั้ง
บุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ในปี 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้แต่งตั้ง นำงสำวศิรำภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล หรือนำยศุภชัย 
ปัญญำวฒัโน หรือนำงสำวสุพรรณี ตริยำนันทกุล แห่งบริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั  คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัโดยมีค่ำตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บำท  

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีพิจำรณำคดัเลือกเสนอ
แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2560 ได้พิจำรณำข้อเสนอ
ให้บริกำรตรวจสอบของผูส้อบบัญชีจำกส ำนักงำนสอบบัญชีรำยเดิม คือ บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ประกอบกับได้
พิจำรณำถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเป็นอิสระ ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนสอบบญัชี กำรให้ค  ำปรึกษำใน
มำตรฐำนกำรบญัชี และกำรรับรองงบกำรเงินไดท้นัเวลำ และมีมติให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำน ำเสนอท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2560  

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 
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     1)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยนำมต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  
 
                     รำยนำม                           เลขท่ีใบอนุญำต                จ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 
   1.  นำงสำวศิรำภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ          3844                      1 ปี (พ.ศ.2559)  
   2.  นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน           3930                                                 - 
   3.  นำงสำวสุพรรณี ตริยำนนัทกลุ           4498                                 -  

คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีมีอ ำนำจตรวจสอบและลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษทัในปี 2560 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือขำ้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอ
มำนั้นไม่มีควำมสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด 

             2)   ก ำหนดค่ำตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,450,000 บำท ประกอบดว้ย 

                หน่วย : บำท 
                                        ปี 2560    ปี 2559   ปี 2558        เพ่ิมข้ึน 
1.  ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี         1,410,000          1,370,000        1,320,000            40,000 
2.  ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำส         2,040,000         1,980,000        1,890,000            60,000 
                รวม                        3,450,000         3,350,000        3,210,000          100,000 

ค่ำตอบแทนเพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 เป็นเงิน 100,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.98 เน่ืองจำกมีค่ำใชจ่้ำยในกำร
ตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรมีกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
บำงฉบบัและตอ้งมีกำรสอบทำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทั อยำ่งไรกต็ำม เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำเฉล่ียค่ำตอบแทนสอบ
บญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบวำ่ค่ำตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ในรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำ บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรใชบ้ริกำรอ่ืน (Non Audit Service Fee) จำก บริษทั 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั แต่อยำ่งใด 

 ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  

 ไม่มีผูใ้ดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

        ท่ีประชุมพิจำรณำ และออกเสียงลงคะแนน โดยประธำนฯ ประกำศผลกำรนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 
จ ำนวนเสียงท่ีเขำ้ร่วมประชุมในวำระน้ี 1,034,846,908  เสียง 
เห็นดว้ย         1,027,842,321    เสียง    คิดเป็นร้อยละ    99.9581 
ไม่เห็นดว้ย                  430,100    เสียง    คิดเป็นร้อยละ      0.0418 
งดออกเสียง               6,574,487    เสียง   
บตัรเสีย              0    เสียง   

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กุล และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวฒัโน และ/
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หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษัทส านักงาน อวีาย จ ากดั คนหน่ึงคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 โดยมี
ค่าตอบแทนไม่เกนิ 3,450,000 บาท ตามทีเ่สนอ  

วาระที ่8        พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม และแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม   

นำยณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ คดีฟ้องร้องระหว่ำงกิจกำรร่วมคำ้ บีบีซีดี กบักำรทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทยนั้น ขณะน้ีควำมคืบหนำ้ของคดีดงักล่ำวเป็นอยำ่งไร 

ดร.อนุกูล ตนัติมำสน์ กรรมกำรบริษทั ช้ีแจงวำ่ ส ำหรับคดีฟ้องร้องของกิจกำรร่วมคำ้ บีบีซีดี  กบักำรทำง
พิเศษแห่งประเทศไทยนั้น ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ซ่ึงยงัไม่มีกำรตดัสิน 

นำงสำวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ ตวัเลขในงบกระแสเงินสด เร่ืองจ่ำยผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนในปี 2559 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนกวำ่ 80 ลำ้นบำท นั้นมีสำเหตุมำจำกเร่ืองอะไร 

และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีว่ำ ขอให้สรุปตวัเลขท่ีส ำคญัเก่ียวกบัผลกำร
ด ำเนินงำนและตวัเลขทำงกำรเงินเปรียบเทียบไวใ้นรำยงำนประจ ำปีดว้ย เพื่อจะไดเ้ห็นภำพรวมโดยสรุปอยำ่งรวดเร็ว 

นำงรินรดำ ตั้งตรงคิด ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบญัชีและกำรเงิน ช้ีแจงวำ่ ส ำหรับตวัเลขในงบ
กระแสเงินสด เร่ืองกำรจ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนในปี 2559 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนกวำ่ 80 ลำ้นบำท นั้นมีสำเหตุมำจำกกำร
จ่ำยให้กบัพนกังำนซ่ึงลำออก เน่ืองจำกงำนโครงกำรต่ำงๆ ท่ีไดแ้ลว้เสร็จ โดยเม่ือจบโครงกำรในแต่ละโครงกำร บริษทัฯ มี
กำรจ่ำยเงินชดเชยใหก้บัพนกังำนท่ีออก 

นำยเมธี รังษีวงศ ์ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ปริมำณงำนในมือ (Backlog) ท่ีบริษทัฯ จะรับรู้ในช่วง  3 ปีขำ้งหนำ้ 
(ปี 2560 - ปี 2562) เป็นอยำ่งไร และในปัจจุบนับริษทัฯ มีปริมำณงำนในมือเป็นจ ำนวนเท่ำไหร่ และรับรู้ในปีน้ีประมำณ
เท่ำไหร่  

ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงวำ่ จ ำนวนปริมำณงำนในมือนั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัวำ่
ทำ้ยสุดแลว้งำนท่ีจะเปิดประมูลนั้นมีปริมำณเท่ำไหร่ และบริษทัฯ เขำ้ร่วมประมูลจึงจะไดม้ำเป็นจ ำนวนปริมำณงำนใน
มือ ซ่ึงในขอ้มูลของอุตสำหกรรมก่อสร้ำงปีน้ีนั้นมีโครงกำรท่ีจะเปิดประมูลประมำณ 900,000 ลำ้นบำท ส ำหรับในปี
หน้ำและปีถดัไปคงตอ้งรอดูควำมชัดเจนจำกภำครัฐ ซ่ึงน่ำจะมีโครงกำรดำ้นสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนออกมำเป็น
จ ำนวนมำกพอสมควร ซ่ึงในเวลำนั้นบริษทัฯ ถึงจะรู้ไดว้่ำโครงกำรออกมำเท่ำไหร่ และบริษทัฯ จะเขำ้ร่วมประมูลแค่
ไหน แต่ส ำหรับโครงกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ร่วมประมูลนั้นควำมสำมำรถในกำรไดโ้ครงกำรจะอยู่ท่ีประมำณ 20% และ
จ ำนวนปริมำณงำนในมือในปัจจุบนัของบริษทัฯ มีประมำณ 100,000 ลำ้นบำท โดยมีรำยไดท่ี้รอรับรู้ประมำณ 85,231 
ลำ้นบำท ซ่ึงในแต่ละปีบริษทัฯ คำดวำ่จะสำมำรถรับรู้รำยไดจ้ำกปริมำณงำนในมือโดยเฉล่ียประมำณ 35,000 ลำ้นบำท
ต่อปี  

นำยเมธี รังษีวงศ ์ผูถื้อหุน้ สอบถำมวำ่ ตำมท่ีมีข่ำวเก่ียวกบัสัญญำสัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน
นั้น ข่ำวดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (BEM) ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมหรือไม่ อยำ่งไร 
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ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงว่ำ ในปัจจุบนัไดมี้กำรลงนำมสัญญำระหว่ำง 
BEM กบั กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรียบร้อยแลว้ และ BEM สำมำรถด ำเนินงำนไดต้ำมปกติ 

นำยเมธี รังษีวงศ ์ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ กำรเดินรถของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำยจะเร่ิม
ด ำเนินกำรไดป้ระมำณเม่ือไหร่ 

นำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์ประธำนกรรมกำรบริหำร ช้ีแจงวำ่ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินส่วนต่อขยำยจะ
เดินรถจำกหวัล ำโพงไปท่ำพระ ไปบำงแค กบัจำกท่ำพระมำบำงซ่ือ เป็นวงกลม ส ำหรับในช่วงท่ีจะเดินรถจำกสถำนีบำง
ซ่ือ สถำนีเตำปูน ท่ีระยะทำง 1 กม. ในเดือนสิงหำคมน้ีคำดวำ่จะเร่ิมเดินรถได ้ส่วนในช่วงอ่ืนๆ งำนก่อสร้ำงแลว้เสร็จไป
กวำ่ 80% และตอนน้ีเม่ือ BEM ไดล้งนำมสัญญำ กบั กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรียบร้อยแลว้ 
ปัญหำต่ำงๆ ท่ีปรำกฏตำมข่ำวก็ไม่มีอะไร ทำง BEM ตอ้งด ำเนินกำรสั่งซ้ือระบบรถต่ำงๆ คงใชเ้วลำประมำณ 2 ปีเศษ 
โดยขบวนรถจะทยอยมำเม่ือขบวนรถมำถึงก็จะทยอยเปิดให้บริกำรเดินรถ โดยกำรเดินรถจำกหัวล ำโพงมำยงัวดัมงักร 
กมลำวำส วงับูรพำ สนำมไชย อิสรภำพ และท่ำพระ ตรงส่วนน้ีคงเดินรถไดก่้อนในประมำณ 2 ปีขำ้งหนำ้ และหลงัจำก
นั้นไปกจ็ะเดินรถในส่วนท่ีเหลือ 

นำยเมธี รังษีวงศ์ ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ ท่ีมีข่ำวออกมำว่ำจะมีกำรเช่ือมทำงด่วนศรีรัช กับแจ้งวฒันะ 
ระยะทำงประมำณ 400 เมตร ในส่วนน้ีมีควำมคืบหนำ้อยำ่งไร และในส่วนท่ีเก่ียวกบัทำงด่วนเส้นทำงใหม่ๆ เช่น เส้นท่ี
วิง่จำกเกษตรนวมินทร์ไปถึงบำงใหญ่ จะมีโอกำสเกิดข้ึนบำ้งหรือไม่ 

นำยปลิว ตรีวิศวเวทย ์ประธำนกรรมกำรบริหำร ช้ีแจงวำ่ กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยก ำลงัขออนุมติั
ทำงกระทรวงคมนำคมอยู่ เม่ืออนุมัติแล้วก็ให้ทำงบริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (BEM) 
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ตอนน้ีอยูใ่นช่วงรอหลกักำรวำ่จะเห็นดว้ย และ/หรือพร้อมจะอนุมติัหรือไม่ ส ำหรับในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ทำงด่วนเส้นทำงใหม่ๆ ตำมท่ีผูถื้อหุน้ไดก้ล่ำวมำนั้น ยงัไม่ทรำบในรำยละเอียด 

นำยเมธี รังษีวงศ ์ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ ตำมท่ีมีข่ำวออกมำวำ่ บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) (CKP) 
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมนั้น มีกำรเจรจำท ำโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำขนำดใหญ่ในช่วงคร่ึงปีหลงัโดยมีขนำดใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้ำพลงั
น ้ำไซยะบุรีประมำณ 1,000 กวำ่เมกะวตัตน์ั้น เร่ืองดงักล่ำวมีควำมคืบหนำ้หรือไม่ อยำ่งไร  

ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงวำ่ จำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของ บริษทั ซีเค 
พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)(CKP) ท่ีผ่ำนมำนั้น ทำงคณะกรรมกำรบริษทัของ CKP ไดแ้จง้ว่ำ ยงัอยูใ่นช่วงของกำรศึกษำ
รำยละเอียดและอยูใ่นช่วงท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยขอ้มูลได ้แต่เม่ือไหร่ท่ีไดรั้บควำมชดัเจนและไดรั้บกำรอนุญำตจำกรัฐบำล
ลำว จะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทรำบ 

นำยณฤชยั ผลสิน ผูถื้อหุน้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี ดงัน้ี  

1. ในส่วนของขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงิน และค ำอธิบำยของผูบ้ริหำรโดยเฉพำะส่วนของขอ้มูลทำงกำรเงินนั้น 
ควรเพ่ิมเติมในส่วนของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ควำมสำมำรถในกำรบริหำรหน้ี ควำมสำมำรถในกำรจดักำรสภำพ
คล่อง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นภำพชดัเจนยิง่ข้ึน  

2. ขอ้มูลส่วนใหญ่ในรำยงำนประจ ำปีจะรำยงำนขอ้มูลตวัเลขในแบบตำรำงซ่ึงมีเป็นจ ำนวนมำกควรท ำเป็น
กรำฟแท่ง หรือกรำฟประเภทอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้ห็นสัดส่วนควำมเติบโต ควำมลดลงไดช้ดัเจนมำกกวำ่น้ี 
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3. ในเร่ืองของงบก ำไรขำดทุนซ่ึงเป็นขอ้มูลตวัเลขท่ีส ำคญั โดยในทำงบัญชีไดมี้กำรเปิดเผยอยู่แลว้
เพียงแต่ว่ำค  ำอธิบำยของผูบ้ริหำรในส่วนน้ีอยำกจะให้น ำขอ้มูลในส่วนของงบก ำไรขำดทุนมำจดัท ำในรูปแบบใหม่
เพื่อให้เห็นในเชิงกำรวิเครำะห์ขอ้มูล และควรจะแยกก ำไรออกเป็นส่วนๆ เช่น ก ำไรขั้นตน้เป็นเท่ำไหร่ ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนเป็นเท่ำไหร่ แลว้จึงมำถึงก ำไรสุทธิ ซ่ึงในรำยงำนประจ ำปีนั้นมีเฉพำะก ำไรสุทธิเพียงอย่ำงเดียวท่ีเห็นได้
ชดัเจน  

4. ในส่วนของอตัรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออตัรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) บริษทัฯ ควรจะ
จดัท ำในเร่ืองของ common size ไวด้ว้ยวำ่สัดส่วนในแต่ละตวัเป็นจ ำนวนเท่ำไหร่ของยอดรำยไดร้วมทั้งหมด 

นำยไตรพิชิต วฒันวิจิตร ผูถื้อหุ้น สอบถำมวำ่ จำกขอ้มูลท่ีวำ่ในปัจจุบนับริษทัฯ มีจ ำนวนปริมำณงำนใน
มือ (Backlog) ประมำณ 100,000 ลำ้นบำทนั้น คิดวำ่ภำยใน 3 ปีน้ี บริษทัฯ จะมีกำรเพ่ิมทุนหรือไม่ และภำยหลงัจำก 3 ปี 
หำกมีกรณีท่ีบริษทัฯ ประมูลงำนไดเ้พ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงอำจจะมีปริมำณงำนในมือสูงข้ึนอีก 100,000 - 200,000 ลำ้นบำท 
กรณีน้ีทำงฝ่ำยบริหำรมีแผนกำรจดักำรไวอ้ย่ำงไรและกระแสเงินสดของบริษทัฯ ภำยใน 5 ปีน้ีจะมีจ ำนวนเพียงพอ
หรือไม่ 

ดร.สุภำมำส ตรีวิศวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงว่ำ ในปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนหรือกระแสเงินสด
เพียงพอต่อกำรรับงำนและกำรสร้ำงรำยไดข้นำดน้ี ณ ตอนน้ี บริษทัฯ คำดว่ำจะมีรำยไดเ้ฉล่ียจำกกำรก่อสร้ำงประมำณ 
35,000 ลำ้นบำทต่อปี หำกมีโครงกำรประมูลออกมำจ ำนวนมำกและบริษทัฯ สำมำรถท่ีจะได ้backlog เพ่ิมข้ึน บริษทัฯ 
มัน่ใจว่ำยงัสำมำรถรับงำนไดเ้พ่ิมข้ึน และสำมำรถท่ีจะสร้ำงรำยได้ถึง 40,000 - 50,000 ลำ้นบำทต่อปี โดยท่ีไม่มีควำม
จ ำเป็นตอ้งเพ่ิมทุน หรือเพ่ิมจ ำนวนพนกังำน หรือเพ่ิมวิศวกร หรือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์หลกัๆ ซ่ึงนัน่ก็คือควำมสำมำรถท่ี
จะรับได ้ ถำ้หำกมองวำ่มีโครงกำรออกมำมำกนั้นมีเร่ืองของกระแสเงินสด หรือมีควำมตอ้งกำรในกำรใชเ้งินมำกแค่ไหน 
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงนั้นกำรท่ีบริษทัฯ ไดรั้บงำน บริษทัฯ ไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนท่ีเยอะมำก จะ
ต่ำงจำกโครงกำรท่ีมีกำรลงทุน เน่ืองจำกเม่ือบริษทัฯ ลงนำมสัญญำแลว้ส่วนมำกในแต่ละโครงกำรจะใหมี้กำรเงินค่ำงำน
ล่วงหนำ้ซ่ึงท ำให้บริษทัฯ   มีเงินทุนหมุนเวียนกอ้นแรก หลงัจำกนั้นบริษทัฯ ก็สำมำรถท่ีจะไปกูเ้งินจำกธนำคำรต่ำงๆ 
เพื่อน ำมำใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับในแต่ละโครงกำรก่อสร้ำงซ่ึงอยู่ในวงเงินท่ีไม่มำกนัก  โดยประมำณจะอยู่
ในช่วง 10-15 % ของมูลค่ำโครงกำรก่อสร้ำงนั้นๆ หลงัจำกนั้นในแต่ละเดือนบริษทัฯ สำมำรถเรียกเก็บเงินไดต้ำมควำม
คืบหนำ้ของแต่ละงำน จึงท ำใหก้ระแสเงินสดค่อนขำ้งท่ีจะสอดคลอ้งกบัค่ำใชจ่้ำย ดงันั้นถึงแมจ้ะมีงำนโครงกำรก่อสร้ำง
เพ่ิมมำกข้ึน แต่ควำมตอ้งกำรในกำรใชก้ระแสเงินสดกไ็ม่ไดมี้ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมข้ึนมำกเป็นเท่ำตวั จึงมัน่ใจไดว้ำ่
ดว้ยศกัยภำพทำงดำ้นกำรเงินและดว้ยทุนของบริษทัฯ ณ ขณะน้ีมีจ ำนวนเพียงพอท่ีจะสำมำรถรับปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึนมำ
ไดอี้ก 

นำยประเสริฐ มริตตนะพร กรรมกำรบริษทั ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่ำ ในปัจจุบนัอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้น (Debt to Equity ratio: D/E) ของบริษทัฯ อยู่ท่ีระดบั 1.3:1 ซ่ึงในเง่ือนไขของกำรกูเ้งิน หรือกำรออกหุ้นกูข้อง
สถำบนักำรเงินท่ีจดัอนัดบัต่ำงๆ จะเนน้อยูท่ี่ประมำณ 3:1 บริษทัฯ จึงยงัมีควำมสำมำรถก่อหน้ีไดค้่อนขำ้งมำก ผูถื้อหุ้น
จึงไม่ตอ้งกงัวลในเร่ืองของ กำรเพ่ิมทุน 

นำงสำวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุ้น สอบถำมว่ำ อตัรำก ำไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ท่ีเกิดจำกงำน
รับเหมำก่อสร้ำงของปี 2558 และปี 2559 นั้นมีอตัรำส่วนอยำ่งไร  
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ดร.สุภำมำส ตรีวศิวเวทย ์กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ช้ีแจงวำ่ อตัรำก ำไรขั้นตน้ของปี 2558 อยูท่ี่ 8.21 % และ
อตัรำก ำไรขั้นตน้ของปี 2559 อยูท่ี่ 7.08 % เหตุผลท่ีอตัรำก ำไรขั้นตน้ของปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 เน่ืองจำกบริษทัฯ ได้
ลงนำมในสัญญำงำนเพ่ิมเติมโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน ้ ำไซยะบุรี ซ่ึงมีกำรรับรู้รำยได้ในไตรมำสท่ี 2 เป็นจ ำนวน
ค่อนขำ้งมำก คือ 10,000 ลำ้นบำทในไตรมำสเดียว ซ่ึงเน้ืองำนในโครงกำรนั้นเป็นงำนท่ีมีก ำไรขั้นตน้ต ่ำกว่ำโครงกำร
อ่ืนๆ จึงท ำใหก้ ำไรขั้นตน้โดยรวมของทั้งปีลดลงมำประมำณ 1%  

   ไม่มีผูใ้ดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม  

   ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูส้ังเกตกำรณ์กำรตรวจนบัคะแนน และช้ีแจงรำยละเอียดเร่ือง
กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมวำ่ เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงหลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุม บริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ภำยในวนัท ำกำรถดัไป และบริษทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมให้แลว้เสร็จภำยใน 14 วนั 
นับแต่วนัประชุม รวมทั้งน ำส่งต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ โดยผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.ch-karnchang.co.th   อนัจะท ำให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทรำบผลกำรประชุมและสำมำรถตรวจสอบควำม
ถูกตอ้งได ้ 

 ประธำนฯ  แจง้วำ่ บริษทัไดจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 และน ำเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ครบถว้นทุกวำระแลว้ ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่ำนท่ี
สละเวลำมำร่วมประชุมและให้ควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจกำรอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจำรณำ ประธำนฯ จึง
ปิดกำรประชุมเม่ือเวลำ 11.30 น.   

      
 
 
                (นำยอศัวิน คงสิริ) 
                     ประธานท่ีประชุม 

 
 
ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 

             (นายณฐัวฒิุ ตรีวิศวเวทย)์ 
                     เลขานุการบริษทั 

 

 
 
 
 
 

  
 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4  :  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร 
 

1.  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. ก าหนดวา่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณี
ท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ทั้ งน้ี คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้นได ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และขอ้ 52. ก าหนดให้บริษทั
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น   
 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2560 ไดพิ้จำรณำวำ่บริษทัมีผลก ำไร
พอสมควรท่ีจะจ่ำยปันผลระหวำ่งกำลได ้ จึงไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับงวดคร่ึงปีแรกของ
ปี 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท ซ่ึงไดจ่้ำยไปแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม 2560 

3. ในปี 2560 บริษทัมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี 

                                   (บาท) 

  ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด                8,096,915,851  
  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2560                      530,547,996             
  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้          (5,662,662) 
  ก าไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร               8,621,801,184   
  จดัสรรก าไรเพ่ือเป็น   - ส ารองตามกฎหมาย                                    -  
             -  เงินปันผลจ่าย                (846,623,406)  

ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด             7,775,177,778     

 4. บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของแต่ละปี โดยค านึงถึงผลประกอบการ 
โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสม ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
          

  ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 530,547,996 897,406,473.09 2,481,327,633.45 
2.  จ านวนหุน้ (หุน้) 1,693,896,872 1,693,896,872 1,693,896,872 
3.  อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.50 0.50 0.65 
4.  จ านวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 846,948,436.00 846,948,436.00 1,101,032,966.80 
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 5. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 พิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้
เห็นว่าในปี 2560 บริษทัมีก าไร จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร โดยจ่ายเงินปันผล
ส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจาก
ก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษทั ดงันั้น รวมกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 ใน
อัตรำหุ้นละ 0.25 บำท แล้ว เงินปันผลส ำหรับปี 2560 เท่ำกับอัตรำหุ้นละ 0.50 บำท เป็นเงินทั้ งส้ินไม่เกินกว่ำ 
846,948,436 บำท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้โดยวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล
งวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 คือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 (ข้ึนเคร่ืองหมำย XD วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561) และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ เงินปันผลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท  จ่ายจาก
ก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดิตในการ
ค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 
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      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 5  :  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
1.  หลกัเกณฑ์การพจิารณากรรมการออกตามวาระ 
 ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 19. ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง  กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออก
โดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

2.  หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี
พน้ต าแหน่งทั้งกรณีท่ีลาออกก่อนครบวาระและท่ีครบก าหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั  

3. มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั เช่น 
ความเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และ
ความซ่ือสัตย ์อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นตน้  

4. กรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีออกตามวาระจะพิจารณาวา่ มีประวติัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ย
ความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบติัท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่น
คณะกรรมการและคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

 โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให ้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

3. กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
     1.   นายอศัวิน คงสิริ  (กรรมการอิสระ) 
     2.   นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

    3.   นายประเสริฐ มริตตนะพร  (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
     4.   นายอนุกลู ตนัติมาสน์ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร)  

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 ส าหรับการท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีบริษทัได้
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แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

5. ความเห็นของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
พิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็น
ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ย
ความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์ และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีต่อบริษทั มีบทบาทส าคญัในการมอบแนวนโยบาย
การด าเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือ
ขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการ
กลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และส าหรับบุคคลท่ี
เสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 
ช่ือ                :        นายอศัวิน คงสิริ      
อาย ุ :  72 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -      ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics &  
   Economics มหาวิทยาลยัออ็กซ์ฟอร์ด ประเทศองักฤษ  
ประวติัการอบรม :         -      หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 6  
                  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
           -      Banff School of Advanced Management, Canada 
           -      หลกัสูตร Chairman 2000 รุ่น 5/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-   หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 11/2544 
       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

-   “จริยธรรม จิตส านึกหลกับรรษทัภิบาล” 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

-   หลกัสูตร Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

-      Directing in the year of the Rooster : Hot Issues and Outlook for 2017  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

-      Nomination Committee Best Practice Guideline.    
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

-      “Story Telling : เล่ำเร่ืองอยำ่งผูน้ ำ”  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

-       EY Center for Board Matters “Critical insights for Boards and Audit Committees”  EY Office Limited 

- Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight    
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

ต ำแหน่งปัจจุบนั : 2553 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจ.ไทยโอริกซ์ ลีสซ่ิง 
  2551 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร Ton Poh Thailand Fund 
  2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ช.การช่าง  
  2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล  
    และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
    บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ  
  2542 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอชทีแอล  
  2537 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ช.การช่าง  
  2536 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ  
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  2524 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
    และพิจารณาผลตอบแทน บมจ.ผาแดงอินดสัทรี  
ประสบการณ์ :   2554 - 2557  กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  2552 - 2555 รองประธานกรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้า 
  2552 - 2555 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ  
    บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

  2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
  2548 - 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  2544 - 2555  กรรมการอิสระ บมจ.ผลิตไฟฟ้า 
  2542 - 2546 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
          2533 - 2541 กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม 

    แห่งประเทศไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :       23 ปี  
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา        :       พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 

ด ำเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีก ำหนดใน 
กฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชน โดยผำ่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั               :      - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   : -  กรรมการอิสระ บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

     -  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอชทีแอล  
            -  กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ 
     -  กรรมการอิสระ บมจ.ผาแดงอินดสัทรี  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :     จ านวน 3 แห่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั       
อยา่งมีนยัส าคญั              :      - ไม่มี - 
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560          :      คณะกรรมการบริษทั 7/7   (คิดเป็น 100 %) 
(จ านวนคร้ังเขา้ประชุม / จ านวนคร้ังจดัประชุม)               

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      10 ตุลำคม 2537 
ผลงำนในระหวำ่งด ำรงต ำแหน่ง      :   1. ปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะประธำนกรรมกำรบริษทั   มีบทบำทส ำคญัในกำรช้ีน ำ 
กรรมกำร                  และใหค้  ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงเพ่ือร่วมกนั 
                  ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั    พร้อมทั้งก ำกบัดูแล 
                  ใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมี 
                  ประสิทธิภำพ 
                 2. ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
                 ก ำกบัดูแลกำรแสดงควำมคิดเห็นของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมใหอ้ยูใ่นประเดน็   และ 
                     เป็นไปโดยเรียบร้อย สำมำรถขจดัควำมขดัแยง้ในท่ีประชุมและสร้ำงควำมเห็น 
                     ร่วมกนัเป็นมติของท่ีประชุมไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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              3. ดูแลและจดักำรใหก้ำรด ำเนินกำรของบริษทัเป็นไปตำมกฎหมำย  วตัถุประสงค ์
                             และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
                                     บนพ้ืนฐำนของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

เหตุผล/ควำมจ ำเป็นในกำรเสนอช่ือบุคคลเป็น :             กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองจะมีควำมรู้และมีประสบกำรณ์ 
กรรมกำรอิสระท่ีมีกำรด ำรงต ำแหน่งเกินกวำ่                 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และสร้ำงมูลค่ำของ 
9 ปีต่อเน่ืองกนั      กิจกำรใหก้บัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอยำ่งดี          

นิยามกรรมการอิสระ   :   บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5 %            
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย        

2.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้ 
อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3.     ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น  บิดามารดา       
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4.      ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 
อ านาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้  รวมถึงการท า
รายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับ
สินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้
สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี
ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับุคคลเดียวกนั 
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5.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ 
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ
ทางวชิาชีพนั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่      

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย    

9.      ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
 

ข้อมูลอ่ืนๆ ของกรรมการอสิระ ทีไ่ด้รับเสนอช่ือ     
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
 

นายอศัวนิ คงสิริ 

1.  การถือหุน้ในบริษทั (ณ 31 ธนัวาคม 2560) 
     -  จ านวนหุน้ (หุน้) 
     -  สัดส่วนของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด        

 
ไม่มี 

 
2.  เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
     หรือบริษทัยอ่ย  

ไม่เป็น 

3.  การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัใหญ่/ 
     บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั 
     หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  

3.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

3.2 เป็นผู ้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู ้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

3.3 มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินค้า/
บริการ การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) 

 

 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 
 
 
ช่ือ : นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
อาย ุ :  43 ปี 

สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญำเอก รัฐประศำสนศำสตร์ (2004) Doctor of Philosophy in Public     
       Administration, University of Southern California, U.S.A. Dean’s Merit Scholarship  
  -    ปริญญำโท นโยบำยสำธำรณะ (1999) Master of Public Policy, Duke University, U.S.A. 
  -    ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (1995)  
ประวติัการอบรม           -     หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 106/2551 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
-    หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
-    หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 
      สมาคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  
-    หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 33/2553 
      สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  
-    หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 22/2559 
-    TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD)                           

         สถำบนัเพ่ือกำรยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ำรมหำชน) 
   -    Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy  

  สถำบนัเพ่ือกำรยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ำรมหำชน) ร่วมกบั the lnstitute for        
  Global Law and Policy, Harvard Law School ปี 2560   

ต าแหน่งปัจจุบนั : 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่  
  2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ช.การช่างเรียลเอสเตท 

  2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่  
  2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.มหาศิริ สยาม  
  2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ช.การช่าง โฮลด้ิง  
  2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ซีเค ออฟฟิซ ทาวเวอร์ 
  2558 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง 
  2555 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ซีเค พาวเวอร์  
  2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ท่ีดินบางปะอิน     

  2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ชลเวทยโ์ยธา 
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ประสบการณ์  2554 - 2559 กรรมการ บจ.บางเขนชยั 
  2552 - 2554 กรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 

  2551 - 2552 อำจำรยค์ณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
  2542 - 2543 ผูช่้วยวจิยั The World Bank Office, Thailand 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :      2 ปี  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา        :      พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 
                  ด ำเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีก ำหนดใน  
                   กฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชน โดยผำ่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจำก 
                  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

กำรถือหุน้ในบริษทั          :       1,700,000 หุน้ (คิดเป็น 0.10 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :   -  กรรมกำร บมจ.ซีเค พำวเวอร์           
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :    จ ำนวน 8 แห่ง 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรท่ีแข่งขนักนักบักิจกำรของบริษทัหรือกิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยำ่งมี
นยัส ำคญั                :      -ไม่มี - 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในปี 2560          :      คณะกรรมกำรบริษทั        7/7       (คิดเป็น 100 %)   
(จ านวนคร้ังเขา้ประชุม / จ านวนคร้ังจดัประชุม)          คณะกรรมการบริหาร            17/17  (คิดเป็น 100 %)  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      1 กรกฎำคม 2558 

ผลงำนในระหวำ่งด ำรงต ำแหน่ง      :   1.  ปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ซ่ึงมีบทบำท 
กรรมกำร                 ส ำคญัในกำรดูแลบริหำรงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีไดรั้บ 
                 มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัใหส้ ำเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยำ่งดีและมี 
                 ประสิทธิภำพ                        
             2. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงิน และ 
                 ลดควำมเส่ียงทำงกำรเงินของบริษทั 
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                                บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 
 
 
ช่ือ : นายประเสริฐ มริตตนะพร     
อาย ุ :  61 ปี 

สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
           -    ปริญญาตรี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวติัการฝึกอบรม    :      -    หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 54/2548 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  -   หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 9/2552 
  -   หลกัสูตร Successful Formulation & Executive of Strategy รุ่น 6/2553 
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    
  -   หลกัสูตรการขบัเคล่ือนแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส าหรับ 
     นิติบุคคลในการป้องกนัการใหสิ้นบน   
        ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
           -     ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั Trade Finance และกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน  
                บมจ.กรุงไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั : 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ช.การช่างเรียลเอสเตท 

  2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์  
  2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง 
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ ากดั  
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ช.การช่าง  
  2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชลเวทยโ์ยธา จ ากดั 
  2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รอยลั ระยอง เรียลเอสเตท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จ ากดั 

ประสบการณ์ : 2552 - 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร บมจ.ช.การช่าง 
  2548 - 2550 กรรมการ บริษทั ประปาปทุมธานี จ ากดั 
  2544 - 2551 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน บมจ.ช.การช่าง 
  2543 - 2555 กรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว 
  2542 - 2560 กรรมการ บริษทั คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซพัพลาย จ ากดั 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :        11 ปี    
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา        :       พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 
ด ำเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีก ำหนดใน 
กฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชน โดยผำ่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

กำรถือหุน้ในบริษทั          :      - ไม่มี - 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :    - กรรมกำร บมจ.ซีเค พำวเวอร์    

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :    จ ำนวน 7 แห่ง 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรท่ีแข่งขนักนักบักิจกำรของบริษทัหรือกิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยำ่งมี
นยัส ำคญั              :      -ไม่มี - 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในปี 2560          :      คณะกรรมกำรบริษทั      7/7   (คิดเป็น 100 %)  
(จ านวนคร้ังเขา้ประชุม / จ านวนคร้ังจดัประชุม)         คณะกรรมการบริหาร    17/17 (คิดเป็น 100 %)  
                คณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม    2/2   (คิดเป็น 100 %) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      28 เมษำยน 2549 
 
ผลงำนในระหวำ่งด ำรงต ำแหน่ง      :    1. ใหค้  ำแนะน ำปรึกษำท่ีเป็นประโยชน์ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
กรรมกำร               2. ใหค้  ำแนะน ำปรึกษำท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ำยจดักำรและพิจำรณำกลัน่กรอง 
                   งำนท่ีเสนอคณะกรรมกำร 
               3. เสนอควำมคิดเห็นและขอ้แนะน ำต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
               4. ปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมี 

                 หนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรพิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบกลยทุธ์ของบริษทั  
                 เพ่ือใหบ้รรลุเป้ำหมำยและนโยบำยดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 
              

 
ช่ือ : นายอนุกูล ตนัติมาสน์ 
อาย ุ :  50 ปี 

สัญชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -     ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเซาทอ์อสเตรเลีย 
  -     ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (การจดัการทางวศิวกรรม) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
  -     ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -     ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
           -     เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
           -     ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
        -     ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบญัชีและการเงิน) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวติัการฝึกอบรม    :      -     หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 43/2547 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  -    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 1/2552 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Corporate Gevernance and Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 38/2550 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 9/2552 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Tackling Corruption through Public-Private Collaboration  
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตร Director Certification Program (DCPU 2/2014) 
         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  -    หลกัสูตรการขบัเคล่ือนแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส าหรับ 
      นิติบุคคลในการป้องกนัการใหสิ้นบน   
         ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
  -    หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD 1/2016) 
         สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
                                              -     Legal Update : Criminal Liabilities of Directors  THAI INSTITUE OF DIRECTORS 
                          -     Cultural Intelligence for Global Leaders: Developing the Capability to Lead Across  

      Cultures. TNA (Thailand Management Association) 
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ต ำแหน่งปัจจุบนั : 2557 - ปัจจุบนั กรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บมจ.ช.การช่าง  
  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ช.การช่าง  
  2544 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหาร 
    ทัว่ไป บมจ.ช.การช่าง                              
ประสบการณ์ : 2552 - 2560 กรรมการ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั 
  2547 - 2555 กรรมการและกรรมการบริหาร 
    บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ  
  2547 - 2551 กรรมการ บริษทั เมโทร มอลล ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  
  กรรมการ บริษทั บีเอม็ซีแอล เน็ทเวร์ิค จ ากดั 
    กรรมการ บริษทั ไตรแอดส์ เน็ทเวคิส์ จ ากดั    

 2547 - 2549 กรรมการและอุปนายกฝ่ายวชิาการ 
    สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :       11 ปี  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา        :       พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 

ด ำเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีก ำหนดใน 
กฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชน โดยผำ่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

กำรถือหุน้ในบริษทั          :      -ไม่มี- 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :     -ไม่มี- 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :     -ไม่มี- 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรท่ีแข่งขนักนักบักิจกำรของบริษทัหรือกิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยำ่งมี
นยัส ำคญั                :      -ไม่มี- 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในปี 2560          :      คณะกรรมกำรบริษทั     7/7    (คิดเป็น 100 %) 
(จ ำนวนคร้ังเขำ้ประชุม / จ ำนวนคร้ังจดัประชุม)          คณะกรรมกำรบริหำร    17/17   (คิดเป็น 100 %) 
                 คณะกรรมกำรควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม    2/2   (คิดเป็น 100 %) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      28 เมษำยน 2549 
ผลงำนในระหวำ่งด ำรงต ำแหน่ง      :   1. ใหค้  ำแนะน ำปรึกษำท่ีเป็นประโยชน์ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
กรรมกำร              2. ใหค้  ำแนะน ำปรึกษำท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ำยจดักำรและพิจำรณำกลัน่กรองงำน 
                  ท่ีเสนอคณะกรรมกำร 
              3. เสนอควำมคิดเห็นและขอ้แนะน ำต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในดำ้นกำรบริหำรจดักำร          
                 4. ปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมี 

                หนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรพิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบกลยทุธ์ของบริษทั  
                เพ่ือใหบ้รรลุเป้ำหมำยและนโยบำยดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 



 48 

        ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6  :  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1)  ในปีท่ีผา่นมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ไดอ้นุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัโดยให้
จ่ายโบนัสกรรมการส าหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ใน
วงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท 

  2)  ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ       
ของกรรมการ นอกจากนั้ นยงัได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าท่ี ท่ี รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

                1.  โบนสักรรมการ :      เป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการโดยก าหนดเป็นวงเงิน ซ่ึงพิจารณา 
                     ความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใน 
                     ปีท่ีผา่นมา 

                2.  ค่าตอบแทนกรรมการ :      เป็นค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการโดยก าหนดเป็น 
                     วงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง 

      พิจารณาตามต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในฐานะกรรมการบริษทั และการเป็นสมาชิกใน   
      คณะกรรมการชุดยอ่ย 

      โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ก าหนดเป็นจ านวนเงินคงท่ี                 
      ทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 

 

  2.2  ค่าเบ้ียประชุม 

   จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ โดย   
   มีก าหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

  3)  ส าหรับโบนัสกรรมการประจ าปี 2560 และค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 นั้ น ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงัน้ี 
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(1)   โบนสักรรมการส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง จ านวนคน จ านวนเงิน (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)   ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

  1.  ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง 
                            1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

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

   1.2  เงินประจ าต าแหน่ง 
                   ประธานกรรมการบริษทั                  550,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการบริหาร                 300,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ                 200,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                  100,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง          100,000  บาทต่อปี 
          ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม   100,000  บาทต่อปี 

2.  ค่าเบ้ียประชุม จ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
โดยค่าเบ้ียประชุมส าหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารคร้ังละ 20,000 บาทต่อ
คน และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาทต่อคน 

        ทั้งน้ี โดยบริษทัไม่มีการใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดงักล่าว 
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            ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 :  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
 

  1.  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. และขอ้ 48. ก าหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังและตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

2.  ในปี 2560   ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหแ้ต่งตั้ง   นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ  หรือนายศุภชยั   
ปัญญาวฒัโน หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,450,000 บาท  

     เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอ
แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

     ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาขอ้เสนอ
ให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ประกอบกบัได้
พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้ค  าปรึกษาใน
มาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561  

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ีประชุม 
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ดงัน้ี 

1)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายนามต่อไปน้ี  

       รายนาม                   เลขท่ีใบอนุญาต         จ านวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 
                       1.  นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ           3844                      2 ปี (2559-2560) 
                2.  นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์         5813                           - 
                3.  นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์         4523                          -  

       คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชี มีอ  านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2561      ทั้งน้ี  
              ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย  และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น 
              ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
              กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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         2)  ก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,588,000 บาท ประกอบดว้ย 
                                  หน่วย : บาท 
                 ปี 2561        ปี 2560      ปี 2559       เพ่ิมข้ึน 
            1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี      1,518,000       1,410,000    1,370,000          108,000 
            2.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส           2,070,000      2,040,000    1,980,000            30,000 

       รวม           3,588,000      3,450,000    3,350,000          138,000 
 

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เป็นเงิน 138,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมีการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่บางฉบับและการตอ้งสอบทานรายงานประจ าปีของบริษทั อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบั
ค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบว่าค่าตอบแทนสอบบญัชีของ
บริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ในรอบปีบัญ ชี ท่ีผ่านมา บ ริษัทและบริษัทย่อยไม่ มีการใช้บ ริการอ่ืน  (Non Audit Service Fee) จาก            
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แต่อยา่ง
ใด 
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            ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 8 :  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบับริษัท ข้อ 34. 
 

1. ตำมท่ีพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 31 ก ำหนดว่ำ ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ 19 วรรคสอง          
บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   ในกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ให้บริษทัขอจดทะเบียนแกไ้ข
เพ่ิมเติมภำยในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 

2. ค ำสั่งหัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 21/2560 เร่ือง กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรประกอบธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 (ค  ำสั่ง คสช.ท่ี 21/2560) ขอ้ 9 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 100  
แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  

3. เน่ืองจำกค ำสั่ง คสช. ท่ี 21/2560 มีผลต่อสิทธิผูถื้อหุ้นในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นตำมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 34.  
ซ่ึงก ำหนดตำมมำตรำ 100 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  
คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2561 พิจำรณำแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 
พิจำรณำแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัค ำสั่ง คสช. ท่ี 21/2560 ดงัน้ี 

ปัจจุบนั  

“ขอ้ 34. ให้มีกำรประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอยำ่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง กำรประชุมเช่นว่ำน้ีให้เรียกวำ่ “ประชุมสำมญั” 
กำรประชุมสำมญัดงักล่ำวให้กระท ำภำยในส่ี (4) เดือนภำยหลงักำรส้ินสุดรอบปีทำงกำรบญัชีของ
บริษทั กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวำ่ “ประชุมวิสำมญั”  

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวสิำมญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือจ ำนวนผูถื้อหุ้นไม่น้อย
กวำ่ยีสิ่บห้ำ (25) คน ซ่ึงมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมด เขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ร้องขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมวสิำมญักไ็ด ้โดยใน
หนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุเหตุผลว่ำให้เรียกประชุมเพ่ือกำรใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมกำรตอ้งจดั
ประชุมภำยในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้”  

แกไ้ขเป็นดงัน้ี  

“ขอ้ 34. ให้มีกำรประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอยำ่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง กำรประชุมเช่นว่ำน้ีให้เรียกวำ่ “ประชุมสำมญั” 
กำรประชุมสำมญัดงักล่ำวให้กระท ำภำยในส่ี (4) เดือนภำยหลงักำรส้ินสุดรอบปีทำงกำรบญัชีของ
บริษทั กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวำ่ “ประชุมวิสำมญั”  

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผู ้ถือหุ้นคนหน่ึง 
หรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะ
เขำ้ช่ือกนัท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่
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ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยในส่ีสิบห้ำ (45) วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผู ้
ถือหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัใหมี้กำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลำย
ซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุ้นตำมท่ีบังคบัไวน้ั้ นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภำยในส่ีสิบห้ำ (45) วนันบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวำ่เป็นกำร
ประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัจะรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำร
จดัใหมี้กำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร  

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นตำมวรรคสำมคร้ังใด 
จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 36.  ผูถื้อหุน้ตำมวรรค
สำมตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั”  
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รายละเอยีดของกรรมการอสิระ                           
(ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้)                                          

 
ช่ือ :  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร 
ต าแหน่ง :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
   กรรมการอิสระ 
อาย ุ :   77 ปี 

สัญชาติ :  ไทย 
ท่ีอยู ่ :     191/39 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
วฒิุกำรศึกษำ        :  -    ปริญญำตรี สำขำพำณิชยศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประวติักำรอบรม :         -    หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 2/2543 
                 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
                      -    กรรมการอาชีพในท าเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 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 ร่วมกบัสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
   -    รำยงำนผลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 
         สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

                     -    สัมมนำทำงบญัชี เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำน 
               ทำงกำรเงิน  EY Office Limited   

   -    “Story Telling : เล่ำเร่ืองอยำ่งผูน้ ำ”  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
-    Nomination Director Event 1/2017 หวัขอ้ Nomination Committee Best Practice     
     Guideline สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

   -    สัมมนำทำงบญัชีหวัขอ้ “ธุรกิจในยคุแห่งควำมผนัแปรผดิปกติ”  บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ประวติักำรท ำงำน : 2559 - ปัจจุบนั          ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

  2558 - ปัจจุบนั          กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                                 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

  2558 - ปัจจุบนั          กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยศรี ประกนัภยั 
  2557 - ปัจจุบนั          ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง  
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  2550 - ปัจจุบนั          ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง บมจ.ช.การช่าง  

  2547 - ปัจจุบนั          กรรมกำร มูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย 
  2542 - ปัจจุบนั          กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ช.การช่าง  
  2534 - ปัจจุบนั          รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ.กระจกไทย-อาซาฮี  
  2531 - ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั พทัยา เอสเตท จ ากดั 

  2531 - ปัจจุบนั          กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เกียรติธานี คนัทรี คลบั จ ากดั 
  2530 - ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั ไดอะโฆรม เคมิเคิล จ ากดั     
กำรถือหุน้ในบริษทั          :        156,250 หุน้ (คิดเป็น 0.009 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา 
และส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา       :      มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
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          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
   

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิเข้าร่วมประชุม 

 

   

ประเภท ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 
  1. บุคคลธรรมดา   
     - มาประชุมดว้ยตนเอง    - บตัรประจ าตวัประชาชน    - หนงัสือเดินทาง 

     - มอบฉนัทะ    - บตัรประจ าตวัประชาชน ผูรั้บมอบฉนัทะ     - บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

       ของผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) 

    - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    - ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อม 

      ผูม้อบฉนัทะพร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง      การรับรองเอกสารถูกตอ้ง 

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

  2. นิตบุิคคล   

    - บตัรประจ าตวัประชาชน ผูรั้บมอบฉนัทะ    - บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

       ของผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) 

    - ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั และส าเนาบตัร    - ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั และส าเนาบตัร 

      ประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจ       ประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของ 

      พร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง      กรรมการผูมี้อ  านาจ  พร้อมรับรองเอกสาร 

       ถูกตอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

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

 
วธีิการมอบฉันทะ 
 

  ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5)      
พ.ศ. 2550 ไดก้  าหนดแบบของหนงัสือมอบฉนัทะไวจ้ านวน 3 แบบ ดงัน้ี 
  -  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
  -  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
  -  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  

         บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ก าหนด หากผูถื้อ
หุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. สำมำรถ Download ไดจ้ำก  http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html     

http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
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  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนินการ
ดงัน้ี 
  1.  ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
  2.  ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรือ แบบ ค.) 
  3.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทั คือ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบ
ฉนัทะ ทั้งน้ีขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
   4.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้ง     
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้ งน้ี บริษัทได้อ  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะ              
ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
  5.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงับริษทั      
เพ่ือตรวจสอบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 
  ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยก          
การลงคะแนนเสียงได้ และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็น   
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
  บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมประมาณ 2 ชัว่โมงหรือตั้งแต่    
เวลา 7.30 น. เป็นตน้ไปในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 587 อาคารวิริยะ
ถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมา
พร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13) และบริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียน ดงันั้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
ลงทะเบียน ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคด้ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งมา
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
 
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 40. ก าหนดไวว้า่ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง โดย
การออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  1. วาระทัว่ไป 
       1.1  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการใชบ้ตัรลงคะแนนสียงเฉพาะส าหรับผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ทั้ งน้ีถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงให้ถือว่า        
ผูถื้อหุ้นเห็นด้วยตามมติท่ีน าเสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนนดงักล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้ง
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ออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน 
       1.2  ในกรณีมอบฉนัทะ 
                             ก.  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น                 
                                  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ให ้                                 
                                  ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
                            ข.  หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือ 
                                  มอบฉนัทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด  
                                  นอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม  
                                  ขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

  2.  วาระเลือกตั้งกรรมการ 
  ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 16. ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง
หุน้ต่อหน่ึงเสียงและมีวธีิการออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
  (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
  (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น                        
                        กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
  (3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน                         
                          กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา 
                        มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 

  ผูถื้อหุ้นทุกท่าน (ยกเวน้กรณีผูม้อบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแลว้ ไม่ตอ้งออกเสียงอีก) จะไดรั้บ
บตัรลงคะแนน เพ่ือลงคะแนนเสียงให้กบักรรมการแต่ละท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงเฉพาะส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ทั้งน้ีถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นดว้ยตามมติท่ีน าเสนอ หากมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้
เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในหอ้งประชุม 
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         ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ผูถื้อหุน้ 

บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

มาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน  
มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียน 

 ผู้รับมอบฉันทะ 
 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประชาชน 
แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
ผูม้อบฉนัทะและบตัรประชาชนผูรั้บมอบฉนัทะ 

*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

(เวลา 9.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน 
วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส าหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน 
(ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 5 เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกราย) 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
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          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 
 

ข้อบงัคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ขอ้ 33. การประชุมใหญ่ของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 
หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด   
 
 ขอ้ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”      
การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุม        
ผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวิสามญั”  
       คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน     
ซ่ึงมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด เข้าช่ือกันท าหนังสือ                
ในฉบบัเดียวกนั ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัก็ได ้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุเหตุผลว่าให้
เรียกประชุมเพื่อการใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือจาก     
ผูถื้อหุน้  
  
 ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ือง
ท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  
              อน่ึง  ค  าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  
 
 ขอ้ 36. การประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่  
ยีสิ่บหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
              ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้ง
ครบองคป์ระชุม  
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 ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 
 ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ 
             การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทั
มหาชนจ ากดัก าหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

     ก.      จ  านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่ 
     ข.      ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ  
     ค.      คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
 ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  
             ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ นมิได ้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ   
              การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ   
จากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

              เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมด    
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั                

การมอบหมายให้แก่บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ วธีิการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 ขอ้ 15. บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้
เป็นผูพิ้จารณาเลือกตั้ ง และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือก
กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ และ
ต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมก็ได ้และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร   
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 ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี   
          1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
               2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจ านวนกรรมการทั้งหมด      
ท่ีจะต้องเลือกตั้ งในคราวนั้ น หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเป็นรายบุคคล           
ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
               3) ในกรณีท่ีท าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลง
มาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ใชว้ิธี      
จบัสลาก  
 
 ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3) 
             กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่า  
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  
             กรรมการผูพ้น้จากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้ 
 
การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
  
 ขอ้ 17. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด  
             กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็
ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  
             ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้ ง              
เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  
 
การจ่ายเงินปันผล 
 
 ขอ้ 51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่    
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
            เงินปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม         
ผูถื้อหุน้ 
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            ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบ            
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กไ็ด ้
             คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นได ้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
            การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ      
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
ดว้ย มิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
 
 ขอ้ 52. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น โดยใหค้ณะกรรมการจดัท าความเห็นเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 ขอ้ 54. บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพย ์       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนั
และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
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          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 
 
 
 

 

 
 
 
หมายเหตุ  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกเร่ืองการเดินทางส าหรับผูถื้อหุน้   บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

มีบริการรถตูรั้บส่งจากสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น สุทธิสาร มาท่ีบริษทั ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.30 น. โดยรถตู ้

จอดรอรับดา้นในสถานีต ารวจนครบาลสุทธิสาร 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


