
 
 
 
ท่ี  CK-16-0000-PO-L-0030                   
               5 เมษายน 2559  
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ช. การช่าง จาํกดั  (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.   สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

   2.   รายงานประจาํปี และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประจาํปี 2558 

   3.   รายละเอียดการจดัสรรเงินกาํไร 

4.   ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

5.   รายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

6.   รายนามผูส้อบบญัชี และรายละเอียดค่าสอบบญัชี 

7.   รายละเอียดการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู ้

8.   รายละเอียดของกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ 

9.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  

10. รายการเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

11. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
12. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

13. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559    

ในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอร์ด กรุงเทพ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 โดยบริษทั

ได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

www.ch-karnchang.co.th ตั้ งแต่ว ัน ท่ี  13  พฤษภาคม 2558  นอกจากน้ีบริษัทได้

เผยแพร่บนัทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเปิดชมไดผ้่าน

เวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้      

ประจาํปี 2558 มีความถูกตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจน จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจาํปี และ

รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืประจาํปี 2558   ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุม และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม

สามญัผูถื้อหุน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2558 

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.) 

การลงมติ     วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่ 3     พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด  

 วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2558 ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีจากบริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดง

ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึง

ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  และ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 4     พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไร  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2558 จาํนวน 2,481,327,633.45 บาท และไม่มีขาดทุน

สะสม บริษทัจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดต้ามนัยของมาตรา 

115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 51. ซ่ึงห้ามมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร และห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผลกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่าย

ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

นอกจากน้ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน  
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การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัจะคาํนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของ    

ผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีเห็นวา่

เหมาะสมโดยบริษัทจะยงัคงมีเงินสดสํารองเพ่ือรองรับการขยายตวัและลงทุนใน

โครงการทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยในระหวา่งปี 2558 บริษทัไดมี้การ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2558 ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 

0.25 บาท เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้เห็นวา่  ในปี 2558 บริษทัมีกาํไร     

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.40 

บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท   ดงันั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

งวดคร่ึงปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาทแลว้ เงินปันผลสาํหรับปี 2558 

เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงินทั้ งส้ินไม่เกินกว่า 1,101,032,966.80 บาท         

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3            

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 น้ี กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ  

นายอัศวิน คงสิริ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายภาวิช ทองโรจน์ และ นายกําธร        

ตรีวศิวเวทย ์

 และจากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้งเป็น

กรรมการล่วงห น้านั้ น  ไม่ มีผู ้ถือ หุ้นรายใดเสน อช่ือบุ คคลเพ่ื อพิ จารณ า และ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้มติเห็นควรเสนอใหก้รรมการท่ีออก

ตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้     เห็นควรเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการทั้ ง 4 ท่านคือ นายอศัวิน คงสิริ นายวิฑูร         

เตชะทัศนสุนทร นายภาวิช ทองโรจน์ และ นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์กรรมการท่ีพ้น

ตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล 
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วาระที ่ 6     พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล ในปีท่ีผา่นมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยใหจ่้ายโบนสักรรมการสาํหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และ

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท    

สาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2559 

เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 เห็นควรกาํหนดโบนสักรรมการสาํหรับปี 2558 ในวงเงิน

ไม่เกิน 11,000,000 บาท และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ใน

อตัราเดิมเท่ากบัปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2559 โดย

พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และ

ขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและ

ลกัษณะธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยแลว้ พบวา่ค่าตอบแทนท่ีจ่ายกรรมการอยูใ่นอตัรา

ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัส

กรรมการสาํหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรับปี 2559 อตัราเดิมเท่ากบัปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท (ส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 5.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวน 

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่ 7     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2559  

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. และ ขอ้ 48. กาํหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนด

ค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง   

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้

พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์

ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การใหค้าํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี การรับรองงบ

การเงินไดท้นัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีราย

เดิม คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2559 

โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน หรือ นางสาวสุพรรณี  

ตริยานันทกุล แห่งบริษัท  สํานักงาน  อีวาย จํากัด คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบัญชี

ประจาํปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ 

เอ้ืออนนัต์กุล หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ แห่ง

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนหน่ึงคนใดเป็นผู ้สอบบัญชีประจําปี 2559 โดยมี

ค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8        พจิารณาอนุมตักิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจาํนวนคงค้างไม่เกนิ 

             35,000 ล้านบาท จากวงเงนิเดมิไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท    

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล บริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งระดมเงินทุนเพ่ือรองรับกบัการขยายธุรกิจของบริษทั และ

เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทั และ/หรือเพ่ือชาํระคืนหน้ี ดงันั้นเพ่ือเป็น

ทางเลือกหน่ึงของการหาแหล่งเงินทุน บริษทัจึงเห็นควรขยายวงเงินการออกและเสนอ

ขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวนคงคา้งไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000     

ลา้นบาท โดยจะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั และ/หรือ

ผูล้งทุนสถาบนั     โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัใน

ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอ 

ขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวนคงคา้งไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000    

ลา้นบาท โดยใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดาํเนินการ 

ตามหลกัการและรายละเอียดท่ีเสนอ (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.) 

การลงมติ     วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวน 

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 9        พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน     

และหากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายถวลัยศ์กัด์ิ  สุขะวรรณ ซ่ึงเป็นกรรมการ

อิสระ รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. หรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนท่าน  

  อน่ึง   บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกนัน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9.) โปรด

กรอกขอ้ความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะน้ีกลบัคืนมายงับริษทัฯ 

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 1 วนั เพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการจดัประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะ

ดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ท่ีประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านผู ้ถือหุ้น หรือผู ้รับมอบฉันทะ            
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โปรดนาํเอกสารและหลกัฐานตามรายการท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10. มาแสดงดว้ย  ทั้งน้ีบริษทัจะดาํเนินการประชุม

ตามขั้นตอนท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11. โดยจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ตามรายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12.   

 

              โดยมติคณะกรรมการบริษทั 

 

                      (นายอศัวนิ คงสิริ) 

                                          ประธานกรรมการบริษทั 

 
 
 
หมายเหตุ    1.  ผูถื้อหุน้ทุกท่านโปรดนาํหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมีบาร์โคด้ (แบบ ข.) เพ่ือลงทะเบียนในวนัประชุม         

สาํหรับหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.   (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูล้งทุน

ต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) สามารถ download  

     ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั   http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html 
   2.  ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้

ท่ี   http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html  ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป   
3.  บริษทัขอเรียนแจง้งดแจกของท่ีระลึก สาํหรับงานประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี        
4.  ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคาํถามหรือ  
     ขอ้คิดเห็นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมท่ี 

  นายณฐัวฒิุ ตรีวศิวเวทย ์ 

  เลขานุการบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

  E-mail address : company_secretary@ch-karnchang.co.th 

  โทรศพัท ์  : 02 2750026 ต่อ 2311 

  โทรสาร  : 02 2753659 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 จะดาํเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 

ในกรณีผูถื้อหุ้นต่างชาติ โปรดนาํล่ามผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพื่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
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            ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1  :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

          ประจําปี 2558 

                 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

ของ 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

   ประชุมเม่ือ       วนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. 

   ท่ี        หอ้งสุพรรณิการ์ ชั้น 4  

เลขท่ี 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

  นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์ในฐานะเลขานุการบริษทั กล่าวช้ีแจงวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีและการคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอ

ช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนท่ีบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

ของบริษทัท่ี www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 รวมทั้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงในการประชุมคราวน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 

30 มีนาคม 2558 เป็นตน้มา เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

  เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงถึงวธีิปฏิบติัสาํหรับการประชุมและวธีิการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง โดยการลงมติเป็นดงัน้ี 

-  วาระท่ี 1  วาระท่ี 3  วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

-   วาระท่ี 2   เป็นวาระเพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  

-  วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม            

2. สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกใหผู้ถื้อหุ้นเรียบร้อยแลว้    

เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ  เท่านั้น โดยประธานท่ีประชุมจะถาม

วา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือข้ึน เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน 

โดยจะไดน้าํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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สาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน เพ่ือรวบรวม

ความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือใหท้ราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ยกเวน้ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

3. ผู ้ถือหุ้น ท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว  บริษัทได้ทําการรวบรวมคะแนนไว้ใน

คอมพิวเตอร์แลว้  ดงันั้น ผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ ไม่ตอ้งออก

เสียงลงคะแนนอีก   

4. บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นระบบบาร์โคด้ และไดแ้ต่งตั้งให้บริษทั เดอะลีจิสท ์

จาํกดั เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั   ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปดว้ยความ

โปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั   และไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุน้มาเป็นผูส้งัเกตการณ์

การตรวจนับคะแนนเสียง 2 ท่าน  ซ่ึง นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ และ นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทน   

ผูถื้อหุน้อาสาเป็นพยานตรวจนบัคะแนนเสียงร่วมกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

5. หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะซกัถามหรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็น

ใด ขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ นามสกุล เพ่ือจะได้บนัทึกเป็นขอ้มูลไวใ้นรายงานการประชุม โดยผูถื้อหุ้น

สามารถซกัถามเม่ือจบการนาํเสนอในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

เลขานุการบริษทัไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ี

ปรึกษากฎหมาย ดงัน้ี 

1)  กรรมการบริษัททีเ่ข้าประชุม 

                  1.  นายอศัวนิ คงสิริ   ประธานกรรมการบริษทั  (กรรมการอิสระ)                

                  2.  นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์         กรรมการบริษทั    

   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่        

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                    กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

                  3.  นายวฑูิร  เตชะทศันสุนทร      กรรมการบริษทั    (กรรมการอิสระ) 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ  

        ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        

                  4.  นายถวลัยศ์กัด์ิ  สุขะวรรณ        กรรมการบริษทั     (กรรมการอิสระ) 

       กรรมการตรวจสอบ  

        กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        

                  5.  ดร. ภาวชิ ทองโรจน์             กรรมการบริษทั   (กรรมการอิสระ) 

   กรรมการตรวจสอบ 

        ประธานกรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม     

                  6.  นายณรงค ์แสงสุริยะ            กรรมการบริษทั   

                                   กรรมการบริหาร 
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   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

    กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

        รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานปฏิบติัการ        

                  7.  นายกาํธร ตรีวศิวเวทย ์              กรรมการบริษทั  

                                  กรรมการบริหาร 

8.  นายประเสริฐ มริตตนะพร      กรรมการบริษทั   

        กรรมการบริหาร 

        กรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร        

                  9.  นายรัตน์ สนัตอรรณพ            กรรมการบริษทั 

         กรรมการบริหาร 

   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 

                  10.  ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์             กรรมการบริษทั            

                  11.  ดร. อนุกลู ตนัติมาสน์           กรรมการบริษทั  

         กรรมการบริหาร 

 กรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน 

          ทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารทัว่ไป 

2)  ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม  

  1.  นายวบูิลย ์มงคลปิยะธนา         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2                                 

  2.  นายสิทธิเดช ตรีวศิวเวทย ์       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซ้ือ                                 

                  3.  นายวชัระ แสงหตัถวฒันา        ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวศิวกรรม                

  4.  นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน       

3)  ผู้สอบบญัชี      

นางสาววราพร ประภาศิริกลุ   บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

4)  ทีป่รึกษาทางการเงนิ  

นายประเสริฐ ภทัรดิลก   บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั 

5)  ทีป่รึกษากฎหมาย   

  นางสาวสาวติรี ตรีนวรัตน์  บริษทั เดอะลีจิสท ์จาํกดั     

ผูต้รวจสอบผลการนบัคะแนน  

6)  ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ 

นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษทั  ในฐานะประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ี

ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และไดแ้ถลงต่อผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมก่อนเร่ิมการพิจารณาตามระเบียบ

วาระการประชุมวา่ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้นั้น ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีจาํนวน
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ทั้งส้ิน 28,150 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งส้ิน 1,693,896,872 หุ้น โดยในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจําปี 2558 ณ เวลาท่ีเปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม 2,360 ราย รวมจํานวนหุ้นทั้ งส้ิน 

1,092,696,561 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64.5079 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด แยกเป็นผูถื้อหุน้ 

   มาประชุมดว้ยตนเอง  585 ราย จาํนวนหุน้          63,462,645  หุน้ 

   รับมอบฉนัทะ         1,775 ราย จาํนวนหุน้     1,029,233,916  หุน้ 

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงกาํหนดให้มีผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนั

ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมด โดยมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 750 ราย เป็นจาํนวน 237,723,204 หุ้น และมอบฉันทะให ้  

นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 219 ราย เป็นจาํนวน 82,847,371 หุน้ 

ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 

      ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ท่ีจะรับรองในวาระน้ี เป็น

รายงานจากการประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 โดยท่ีประชุมไดพิ้จารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และ

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัไดน้าํส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอแกไ้ข 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2557 ซ่ึงไดน้าํส่งให้ผูถื้อ

หุ้นทุกท่านแลว้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความ

ถูกตอ้งครบถว้น เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ดงักล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม

ระหวา่งผูถื้อหุน้กบัตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีเราอนุมติัเขา้ไปดาํเนินการแทนเรา เพราะฉะนั้นเป็นเร่ืองระหวา่ง 2 ฝ่ายตาม พ.ร.บ.

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2553 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) เพ่ือสอบถาม ติดตาม รายงานความคืบหนา้ ใหข้อ้สงัเกตุต่างๆ 

ตาม พ.ร.บ.  

ในวาระท่ี 1 น้ี ตามความจริงแลว้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประชุมให้มีธรรมาภิบาลสูงข้ึน วาระท่ี 1 น้ี 

หลงัจากบริษทัฯ ออกรายงานการประชุม 14 วนัแลว้ ผมไดโ้ทรหาเจา้หน้าท่ีเพราะผมตามตลอดเวลา โทรหาเจา้หน้าท่ี

แจ้งไปเม่ือวัน ท่ี  14 พ .ค. บ อกว่าจะต้องแก้ไขรายงาน การประชุม แล้วว ัน ท่ี  18 พ .ค . ก็ได้ส่ งอี เมล์เข้ามาท่ี 

Webmaster@ch-karnchang.co.th ในนั้นจะบอกหมดวา่ผมไดคุ้ยกบัเจา้หนา้ท่ีผูห้ญิงในวนันั้น แลว้หลงัจากนั้นก็ส่งอีเมล์

เขา้มาถึงประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร พอไดรั้บรายงานท่ีส่งไปเชิญประชุมแลว้ก็ได ้forward email 

นั้ นมายงับริษัทอีกคร้ังหน่ึง ผม forward email ประมาณวนัท่ี 10 กว่าๆ เข้าไปยงัเลขานุการตามท่ีหนังสือแจ้งมา 

เพราะฉะนั้นเรียนวา่ ตามจริงคิดวา่บริษทัคงไดรั้บแลว้ เพราะอีเมลท่ี์ส่งมาน้ีไม่มีตีกลบั เพราะฉะนั้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทุก

คนได้รับทราบ ผมไดส่้งอีเมล์เรียนประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง ตามท่ีไดมี้การ

บนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 29 เม.ย. 2557 ตามท่ีไดป้ระกาศเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พ.ค.2557 จาํนวน 39 หนา้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 พ.ค.2557 ไดติ้ดต่อกบัพนกังานของบริษทัฯ เพ่ือขอ
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แกไ้ขในรายงานการประชุมให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และสอดคลอ้งกนักบัวดีิทศัน์ท่ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

จึงไดมี้รายการแกไ้ขเป็นขอ้ ดงัน้ี  

1. หน้าท่ี 5 ข้อจาํกัดของการเสนอวาระ หรือเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระนั้น ควรจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้นอ้ยกวา่น้ีเพ่ือท่ีจะไดมี้ผูเ้สนอเร่ือง ใหค้วามคิดเห็นมา

เป็นจาํนวนมาก แต่ถา้ตั้งขอ้กาํหนด/หลกัเกณฑสู์งเกินไป ก็จะไม่มีใครเสนอเร่ืองมา ประกอบกบัขอ้มูลในเวบ็ไซตเ์ป็น

ขอ้มูลเก่าของปี 2555 คือ 31 ธ.ค.2555 ไม่ใช่ 31 ธ.ค. 2556 ดงัเอกสารท่ี download มาให ้ซ่ึงได ้download เอกสารจากใน

นั้นมาใหเ้ห็นชดัเจนวา่เป็นเอกสารเก่าไม่ไดอ้พัเดทในขอ้มูล  

2. หนา้ท่ี 17 นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้นสอบถามและให้ความเห็นต่อท่ีประชุม โดยให้นาํขอ้มูล

มาแสดงดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ก็จะมีขอ้มูลข้ึนจอเป็น Dividend ของ CK วา่อยา่งไรบา้ง ในนั้นก็มีหมด ตามจริงก็เอา

มา download thumbdrive ตั้งแต่ก่อนการประชุมแลว้เม่ือปีท่ีแลว้ 

3. หน้าท่ี 18  บรรทดัท่ี 9 แกค้าํวา่ 0.15 เป็น 0.35 บรรทดัท่ี 16 แกค้าํว่า 40% เป็น 0.728 บาท (คืออยา่ง

น้อยก็ตอ้งจ่าย 0.728 บาท) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแกไ้ขให้ถูกตอ้งต่อไปดว้ย จกัขอบคุณมาก ในทา้ยอีเมล์ก็มี

เบอร์โทรศพัท์ของผมเรียบร้อย เพ่ือให้เขา้ใจว่าผมไดท้าํหน้าท่ีผูถื้อหุ้น ไดต้รวจสอบ ติดตามการดาํเนินงานของท่าน 

และเสนอแนะว่าเป็นอยา่งนั้นๆ เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่านั้นก็ขอเสนอได ้ผมไม่มีปัญหาเร่ืองรับรองแต่ตอ้งทาํให้ถูกตอ้ง

ตาม CG ก็เป็นเร่ืองซ่ึงช่วยกนัทาํใหเ้กิดธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และใหบ้นัทึกรายงานการประชุมของวนัน้ีดว้ย  

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ ์ผูถื้อหุน้ กล่าววา่ ในวาระน้ีขอแสดงความช่ืนชมเร่ืองการบนัทึกรายงาน

การประชุมของบริษทัวา่สามารถคงสาระ ใจความสาํคญัไดค้รบถว้นสมบูรณ์ความ สมกบัเป็นองคก์รชั้นนาํ หากผูใ้ดมา

ประชุมเม่ือปีท่ีแลว้ เม่ือไดอ่้านบนัทึกรายงานการประชุมจะสามารถยอ้นกลบัไปเห็นภาพเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงไดใ้นวนั

นั้น หรือถา้มิไดม้าประชุมก็สามารถหาอ่านไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง ช.การช่าง ตอ้งขอขอบคุณทางบริษทัท่ีไดน้าํขอ้มูลท่ีปรากฏ

ในการประชุมข้ึนเผยแพร่สู่สาธารณชนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม เน่ืองจากปีท่ีแลว้มีให้เลือกได้

ทั้ งในรูปแบบของ VDO หรือ Download file แต่เม่ือวานน้ีไดเ้ปิดดูเวบ็ไซต์ของบริษทัอีกคร้ัง พบว่าไดเ้ปล่ียนแปลง

รูปแบบใหม่ ในคราวน้ี VDO ไม่มี เหลือเพียงไฟลใ์ห ้Download ก็ใชไ้ด ้

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้น กล่าวเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงสรุปความเป็นภาษาไทยไดด้งัน้ี 

ขอแสดงความช่ืนชมประธาน คุณอศัวนิ คงสิริ ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวช่ืนชมประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

การเงิน (CFO) ของบริษทั สมาคมนักวเิคราะห์การลงทุน (IAA) ไดย้กยอ่งให้ CFO ของบริษทัเป็น CFO ยอดเยี่ยมแห่ง

ประเทศไทย  เน่ืองจาก IAA ไดติ้ดตามการดาํเนินงานของท่านมาโดยตลอดและเห็นวา่ ท่านเป็นผูท่ี้ทาํประโยชน์สูงสุด

ให้กบัประเทศ ผูถื้อหุ้นรายย่อย จึงสมควรไดรั้บการยกย่อง และขอแสดงความยินดีกบัท่าน ซ่ึงถือเป็นกระบอกเสียง

ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยทุกราย ไม่เฉพาะแต่ผูถื้อหุ้นรายใดรายหน่ึงเท่านั้น แต่รวมถึงผูถื้อหุ้นรายยอ่ยทุกราย  และเห็นวา่ 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ กลต. พิจารณารายงานการประชุม มิได้เขา้ร่วมการประชุมด้วยตนเอง  ในขณะท่ี IAA และ

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยมีการส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุม ดงันั้น ความเห็นของทางสมาคมฯ จึงควรไดรั้บการรับฟัง  

วนัน้ี คือ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 เป็นวนัสุดทา้ยของการปฏิบติัตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย ์ จึงขอเสนอแนะให้

บริษทัส่งรายงานผูส้อบบัญชี และจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM) ในปีต่อไปให้เร็วยิ่งข้ึน  อีกประการหน่ึงคือ 

ภายหลงัจากวนัท่ีลงในงบดุลของบริษทั ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย ตามการจดัอนัดบัดชันีช้ีวดัความ

ยัง่ยืนทางธุรกิจของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) ซ่ึงมีบริษทัจากประเทศไทยถึง 10 แห่งท่ีไดรั้บการจดั
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อนัดบัในดชันีดงักล่าว แต่ยงัไม่มีช่ือของบริษทัปรากฏอยู ่ ซ่ึงผูถื้อหุ้นเห็นวา่ รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัมี

ความน่าเช่ือถือเป็นอย่างมากและน่าช่ืนชมเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้บริษทัแข่งขันกับบริษัทเหล่านั้ นให้ได้  ในขณะท่ี

ประเทศอ่ืนในเอเชียนั้น มีเพียงหน่ึงหรือสองบริษทัเท่านั้นท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัน้ี นบัวา่นอ้ยมากหากเทียบกบัประเทศ

ไทย ทั้ งน้ี เน่ืองดว้ยแนวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เป็น

สาํคญั นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัส่ง CD-Rom ใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงกวา่ร้อยละ 62 ของประชาชนในประเทศ

ไทย รวมทั้งผูถื้อหุ้นบางราย ไม่มีแล็ปท็อปใช ้หรือถา้มี ก็เป็นจาํนวนท่ีนอ้ยมาก  ดงันั้น CD-Rom ท่ีส่งไปก็คงไม่ไดใ้ช ้

จึงเสนอทางเลือกโดยให้ลองใชโ้ปรแกรมฟรีของ Seagate หรือใช้ QR Code เช่นเดียวกบับริษทัการบินไทยฯ  อีกทั้ ง 

บริษทัยงัสามารถจดัทาํขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้เลือก และศึกษาขอ้มูลไดภ้ายในสิบส่ีวนัตามท่ีกาํหนด  และส่ง

หนงัสือเชิญประชุมให้เร็วข้ึน จะไดมี้เวลาจดัส่งขอ้มูลตามรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้เลือก  และขอช่ืนชมการบนัทึกรายงานการ

ประชุมวา่ทาํไดดี้   และกล่าวช่ืมชมกรรมการทุกท่าน ประธานและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีบริษทัไดรั้บการจดัอนัดบั

เป็นบริษทัยอดเยีย่มลาํดบัท่ีหา้ของประเทศไทย จากนิตยสารการเงินการธนาคาร (Money & Banking) ท่ีจดัพิมพใ์นเดือน

พฤษภาคมของทุกปี 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และได้ช้ีแจงว่า เน่ืองจาก ช.การช่าง เป็นบริษัทไทย จึงขอให้ผูถื้อหุ้นใช้

ภาษาไทยในการประชุม 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น กล่าวว่า ถา้ดูในหน้าท่ี 21 บรรทัดท่ี 9 แก้จาก 0.15 บาท เป็น 0.35 

บาท แลว้ก็ในบรรทดัท่ี 16 หนา้เดียวกนั แกจ้าก 40% เป็น 0.728 บาท ซ่ึงตามความจริงตวัเลขนั้นจะโชวข้ึ์นจอวนันั้น

แลว้ท่ีวา่หายไปคือขอ้เสนอ CK Dividend จะตอ้งปรากฏอยู่ในหน้า 20 ซ่ึงหายไป ผมไม่มีปัญหารับรอง แต่อยากให้มี

ขอ้มูลน้ีสมบูรณ์เพ่ือจะเป็นบนัทึก หลกัการ หลกัฐานต่อไปตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี ตามมาตรา 85 พ.ร.บ.บริษทัมหาชน 

เพราะฉะนั้นจาํเป็นอยา่งยิ่ง    แต่วา่ก่อนท่ีจะเพ่ือให้การบนัทึกรายงานการประชุมน้ีสมบูรณ์และมีหลกัการตามธรรมา    

ภิบาลและสารบญัท่ีดี ขออนุญาตวา่ ในหนา้ท่ี 7 กรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม ไม่ใช่เขา้ร่วมประชุม เขา้ประชุมกบัเขา้ร่วม

ประชุมคนละเร่ืองกนั แลว้กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุม ไม่ใช่เขา้ร่วมประชุม ส่วนบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่สอดคลอ้งตาม พ.ร.บ.

บริษทัมหาชน เขา้ร่วมประชุม อนันั้นเป็นประเด็นสําคญั ถึงเร่ืองอีกหลายจุดก็จะขอเสนอแนะเพ่ือจะให้เป็นบันทึก

หลกัฐานท่ีถูกตอ้งต่อไป 

นายอนันต์ พฒันะธเนศ ผูถื้อหุ้น ได้กล่าวเสนอแนะว่า ในวาระท่ี 1 ได้ใช้เวลาหมดไปคร่ึงชั่วโมง 

เพ่ือท่ีจะรับรองรายงานการประชุม ใครท่ีไม่เห็นดว้ยหรือวา่เห็นวา่ไม่สมบูรณ์ ก็สามารถท่ีจะลงคะแนนวา่ไม่เห็นดว้ยได ้  

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,132,466,965  เสียง 

เห็นดว้ย           1,132,466,030  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

ไม่เห็นดว้ย                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  

งดออกเสียง            935  เสียง   

ทีป่ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มมีติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 ตามทีเ่สนอ 
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วาระที ่2     พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

   ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับขอ้ 45. กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงาน

ประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี พร้อมขอใหท่ี้ประชุมรับทราบ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ซ่ึงปรากฏตามรายงานประจาํปี 2557 ในหัวขอ้ฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานตามท่ีไดน้าํส่งผูถื้อหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2558 

และขอให ้นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อ

ท่ีประชุม 

  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร กล่าวช้ีแจงสรุปผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในรอบปี 2557 ท่ีผา่นมา โดยไดด้าํเนินการต่างๆ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สรุปประเดน็สําคญัในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 

24 มกราคม 2557 บริษทั ทริสเรตติ้ง จาํกดั ปรับเพ่ิมแนวโนม้อนัดบัเครดิตองคก์รจาก  

“BBB+ / Stable" เป็น “BBB+ / Positive" 

4 สิงหาคม 2557 ขายหุน้ของบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ใหก้บับริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั และนิติบุคคล

ท่ีไม่มีความเก่ียวโยงกบับริษทัฯ จาํนวน 1,025 ลา้นหุน้  

คิดเป็น 5% ส่งผลให ้

- คงเหลือสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 25.19%  

- มีรายไดจ้ากการขายหุน้จาํนวน 1,691 ลา้นบาท 

- ไดก้าํไรในงบการเงินรวมเป็นมูลค่า 1,016 ลา้นบาท   

- ไดก้าํไรในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 656 ลา้นบาท  

23 กนัยายน 2557 จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.20 บาท/หุน้  

5 พฤศจิกายน 2557 ขายหุน้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ใหก้บันกัลงทุนทัว่ไปจาํนวน 21 ลา้นหุน้ 

คิดเป็น 1.91% ส่งผลให ้

- คงเหลือสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 29.87% 

- มีรายไดจ้ากการขายหุน้จาํนวน 530 ลา้นบาท 

- ไดก้าํไรในงบการเงินรวมเป็นมูลค่า 253 ลา้นบาท  

- ไดก้าํไรในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 168 ลา้นบาท  

10 พฤศจิกายน 2557 ลงน ามสัญ ญ างาน ก่อสร้างโรงไฟ ฟ้ าระบบ โคเจน เน อเรชั่น  เฟ ส 2 กับ  บ ริษัท  บ างปะอิน 

โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั มูลค่า 4,310 ลา้นบาท 

4 ธนัวาคม 2557 ดาํเนินการขุดเจาะอุโมงคร์ถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินส่วนต่อขยาย ลอดใตแ้ม่นํ้ าเจา้พระยาอุโมงค์แรกแลว้

เสร็จ  

23 ธนัวาคม 2557 - ลงนามสญัญาก่อสร้างโรงผลิตนํ้ าประปาแห่งท่ี 2 ในพ้ืนท่ีสมุทรสาคร-นครปฐม  

  กบับริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) มูลค่า 2,904 ลา้นบาท  

- ลงนามสญัญาโครงการขยายกาํลงัการผลิตนํ้ าประปาในพ้ืนท่ีปทุมธานี-รังสิต   

  กบับริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั มูลค่า 367 ลา้นบาท  
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21 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให ้

- สนบัสนุนการดาํเนินการควบบริษทัระหวา่ง บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    

   (BECL) กบับริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL)   

- ขายหุน้บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ใหก้บับริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  

   (CKP) มูลค่า 4,344 ลา้นบาท  

26 มกราคม 2558 โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีเสร็จส้ินการก่อสร้างในระยะท่ี 1 ทาํการผนันํ้ าในแม่นํ้ าโขง และ

เร่ิมการก่อสร้างในระยะท่ี 2  

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

9 มีนาคม 2558  เร่ิมดาํเนินการขดุเจาะอุโมงคร์ถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินส่วนต่อขยาย ลอดใตแ้ม่นํ้ าเจา้พระยาอุโมงคท่ี์ 2  

 

โครงการในปัจจุบนั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 

ระยะเวลา มูลค่าโครงการ 

(ลา้นบาท) 

มูลค่า

คงเหลือ 

(ลา้นบาท) 

ความ

คืบหนา้ 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง      

-  สญัญาท่ี 1 :  งานโครงสร้างยกระดบั (ส่วนตะวนัออก) 2552-2557 14,687 21 99.8% 

- สญัญาท่ี 4 : บริหารโครงการ จดัหาและติดตั้งอุปกรณ์  

   งานระบบรถไฟฟ้า 
2556-2559 20,011 15,408 23.0% 

2. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าคลองพระองคไ์ชยานุชิต- 

    อ่างเก็บนํ้ าบางพระและอาคารประกอบ 
2553-2557 2,169 13 99.0% 

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงินส่วนต่อขยาย      

- สญัญาท่ี 2 :ก่อสร้างเสน้ทางใตดิ้น ช่วงสนามไชย-ท่าพระ 2554-2560 9,988 3,196 68.0% 

- สญัญาท่ี 5 : งานวางราง 2554-2560 4,672 1,869 60.0% 

4. โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  2554-2558 4,619 508 89.0% 

5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว      

- สญัญาท่ี 1 : งานโยธา 2555-2559 13,167 5,793 56.0% 

- สญัญาท่ี 2 : งานวางราง  2556-2560 2,243 1,436 36.0% 

6. โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรี  2554-2562 76,645 40,852 46.7% 

7. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 2555-2559  22,500 15,300 32.0% 

8. โครงการตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษ 

     รอบท่ี 3 ระยะท่ี 3 (อุรุพงษ-์บางโคล่)  
2557-2558  27 122 55.0% 

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค 

     สาขาลาํปาง  
2556-2558  615 105 83.0% 

10. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2  

       (โรงไฟฟ้า BIC-2) 
2557-2560  4,310 4,310 0.0% 

11. โครงการก่อสร้างโรงผลิตนํ้ าประปาแห่งท่ี 2 ในพ้ืนท่ี 

       สมุทรสาคร-นครปฐม  
2558-2559  2,904 2,904 0.0% 
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12. โครงการขยายกาํลงัการผลิตนํ้ าประปาในพ้ืนท่ี 

       ปทุมธานี-รังสิต   
2558-2558  367 367 0.0% 

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

รวม 186,802 93,583  

โครงการของภาครัฐทีจ่ะเกดิขึน้ตั้งแต่ปี 2558 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ (พระราม 9 - มีนบุรี) 

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) 

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สาํโรง) 

4. โครงการรถไฟทางคู ่

5. โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 

6. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา 

7. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สายพทัยา - มาบตาพดุ 

8. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สายบางใหญ่ - บา้นโป่ง - กาญจนบุรี 

9. โครงการรถไฟทางคูข่นาดรางมาตรฐาน (Standard Gauge) ความร่วมมือระหวา่งไทย - จีน 

ธุรกจิการลงทุนในสัมปทานของบริษัท 

ข้อมูล ณ  

วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

บมจ.ทางด่วน

กรุงเทพ 

บมจ.รถไฟฟ้า

กรุงเทพ 

บมจ.ททีดีบับลวิ บมจ.ซีเค 

 พาวเวอร์ 

บจ.ไซยะบุรีพาว

เวอร์ 

ช่ือย่อหุ้น BECL BMCL TTW CKP - 

สัดส่วนการถือหุ้น 15.15% 25.19% 19.04% 29.87% 30.00% 

ปีทีก่่อตั้ง 2530 2541 2543 2554 2553 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับ

สัมปทาน 
30 ปี 25 ปี 30 ปี - 29 ปี 

ผู้ให้สัมปทาน การทางพิเศษฯ การรถไฟฟ้าฯ กระทรวง

ทรัพยากร 

การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิต/การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

สปป.ลาว 

ทุนจดทะเบียน  

(ล้านบาท) 
8,000 20,500 3,990 5,500 26,861 

ราคาพาร์ 

 (บาท/หุ้น) 
10.00 1.00 1.00 5.00 10.00 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความสําคญัและดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น 

- กิจกรรม “ฟังธรรม กบั พระครูปลดับณัฑิต อินฺทเมธี” 

- กิจกรรม “หน่ึงหยด คือ ชีวติ ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวติใหม่” 
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- กิจกรรม “การแข่งขนัฟตุบอล CK Cup 2014”  

- กิจกรรม “การบริจาคเงินเพ่ือสงัคมและการศึกษา” 

- กิจกรรม “สานฝันป้ันดาว รุ่นท่ี 1” 

- กิจกรรม “Shred2Share” 

- ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐจดักิจกรรมอบรมอาชีพในดา้นต่าง ๆ อบรมหลกัสูตรการทาํอาหาร  

  กิจกรรมวนัเด็ก บริการตดัผมฟรี   

- การสนบัสนุนงบประมาณดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุ้น ไดเ้รียนเชิญคุณสืบศกัด์ิ พิภพมงคล เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้และชมรมผูถื้อ

หุน้ไทย กล่าวแสดงความช่ืนชม บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดด้าํเนินงานมาเป็นเวลายาวนาน ซ่ึงทุกคนก็ไดรั้บ

ผลประโยชน์จากบริษทั 

นายสืบศกัด์ิ พิภพมงคล ผูถื้อหุ้น กล่าวว่า ท่านประธานและท่านผูถื้อหุ้นท่ีเคารพ วนัน้ีนบัเป็นโอกาสดี

ของผูถื้อหุ้นท่ีไดมี้โอกาสมาร่วมประชุมและรับทราบการดาํเนินงานของ บริษทั ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีทาํงานก่อสร้างดา้นสาธารณูปโภคให้แก่บา้นเมืองของเรา และในประเทศท่ีใกลเ้คียง ความเจริญกา้วหน้าของ 

บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) นับตั้งแต่ก่อตั้งมาหลายสิบปีจนถึงปัจจุบนัน้ี นับวา่ทาํประโยชน์ให้กบัประเทศชาติ

และสังคม และกิจการต่างๆ ท่ีไดถ่้ายรูปมาให้ดูนั้นเราทราบวา่บริษทัมีโครงการใหญ่ๆ โครงการดีๆ เป็นประโยชน์ต่อ

บ้านเมืองหลายโครงการ เช่น โครงการนํ้ าประปา ถนนหนทาง รถไฟใต้ดิน โครงการด้านพลังงานต่างๆ ฉะนั้ น

ความสาํเร็จต่างๆ ของบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) เราเห็นไดช้ดั ทั้งน้ีดว้ยการท่ีมีผูน้าํในองคก์รท่ีมีวิสัยทศัน์ นาํ

ความเจริญกา้วหนา้มาสู่บริษทัของเรา คณะกรรมการทุกท่านและบุคลากรทุกท่านของบริษทัไดใ้ชค้วามสามารถในการ

ปฏิบติังาน ไดใ้ชว้สิัยทศัน์ท่ีดี และยึดถือธรรมาภิบาลท่ีดี จึงทาํให้บริษทัเจริญกา้วหนา้มาถึงปัจจุบนัน้ี ในฐานะผูถื้อหุ้น 

ในฐานะสมาชิกชมรมผูถื้อหุ้นไทย พวกเราขอสนับสนุนและเป็นกาํลงัใจให้ท่านผูบ้ริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตลอดจนคณะกรรมการและบุคลากรทุกคน เราเป็นกาํลงัใจใหท่้าน

เพ่ือความเจริญกา้วหนา้ของบริษทัของเรา และขอใหท่้านประสบความสาํเร็จในการทาํงานใหก้บับริษทั ช.การช่าง จาํกดั 

(มหาชน)  

นายสุริยพงษ์ วฒันาศกัด์ิ ผูถื้อหุ้น กล่าววา่ ก่อนอ่ืนก็จะขอช่ืนชมในความกา้วหนา้ ผลประกอบการท่ีดี 

และสอบถามในประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองของการจดัการบริหารความเส่ียงของทางบริษทั คือเป็นบริษทัท่ีใหญ่มากๆ บริษทั

ลูก บริษทัยอ่ยเยอะ ขอภาพรวมเร่ืองการจดัการความเส่ียงเป็นอยา่งไร มีอะไรซ่ึงเป็นประเด็นหลกัของเร่ืองความเส่ียง

ของบริษทั และเน่ืองจากการก่อสร้างท่ีมีเยอะมาก อตัราการเกิดปัญหาอุบติัเหตุในไซตง์านต่างๆ โดยภาพรวมของบริษทั

มีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด 

ประธานฯ ขอให ้นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ช้ีแจง

ต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ช้ีแจงวา่ สาํหรับคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียงของ ช.การช่าง ก็พยายามท่ีจะติดตามและมีการประเมินความเส่ียงทุกๆ ปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ท่ีผา่น

มาทางคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ไดร่้วมมือกบัแผนกบริหารต่างๆ ของ ช.การช่าง ทุกแผนก ซ่ึง
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ไดมี้การยกปัญหาเร่ืองความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนแต่ละหัวขอ้ จากตวัเลขการบริหารความเส่ียงท่ีมีการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2558 มีขอ้สรุปวา่ ปัญหาท่ีไดติ้ดตามมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบนัมีทั้งหมด 46 ขอ้ดว้ยกนั ทั้ง 46 ขอ้เป็นปัญหา

ความเส่ียงระดบัเล็กและปานกลาง มีเพียง 3 ขอ้ ท่ีเป็น Key Risk ขนาดปานกลางท่ีกาํลงัติดตาม เพียง 3 ขอ้ได้แก่ 1. 

“บริษทัฯ ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการลงทุนตามเป้าหมาย" เช่น การลงทุนใน BMCL ซ่ึงตอนน้ีก็ดีมากแลว้และไดไ้ปควบ

รวมกบั BECL เพราะฉะนั้นปัญหาความเส่ียงในประเด็นน้ีก็จะลดความเส่ียงลง  2. "ความล่าชา้ในการดาํเนินโครงการ

ของภาครัฐ" ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงไดมี้การวเิคราะห์ถึงเร่ืองโอกาสและผลกระทบวา่เป็น

อย่างไร คะแนนท่ีออกมาก็ปานกลาง ตอนน้ีอย่างท่ีเราทราบกนั โครงการท่ีเป็นของรัฐ รัฐบาลก็เร่งรัดให้เกิดข้ึนและ

เบิกจ่ายเร็วข้ึนดา้นงบประมาณ และ 3. "การบนัทึกตน้ทุนโครงการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบังบประมาณของทางบญัชี" 

โดยไดมี้การปรับปรุงและติดตามการจดัสรรเร่ืองตน้ทุนก่อสร้างให้สอดคลอ้งกบังานท่ีเสร็จเพ่ือแสดงฐานะการเงินท่ี

ถูกตอ้งใกลเ้คียงตน้ทุนจริงมากท่ีสุด นอกจากน้ีท่ีประชุมไดมี้การยกประเด็นปัญหาข้ึนมาอีก 1 ขอ้ เก่ียวกบัปัญหาเร่ืองภยั

ธรรมชาติและเร่ืองการเมืองท่ีไม่แน่นอน หากเกิดข้ึนแลว้จะกระทบกบัภาคก่อสร้างอยา่งไร และมีความเสียหายอยา่งไร 

โดยเพ่ิมเป็นขอ้ท่ี 47 ซ่ึงตอนน้ีกาํลงัศึกษาและประเมินอยูว่า่จะเอาคะแนนในการประเมินอยา่งไรเพราะโอกาสท่ีจะเกิด

นอ้ยมาก เช่น ภยัธรรมชาติในประเทศไทยตอนน้ีจะมีเร่ืองนํ้ าท่วม ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดอาจจะนอ้ยมาก ทั้งหมดก็เป็นเร่ือง

ท่ีตอ้งประเมินและติดตาม ส่วนความเส่ียงทัว่ฯไปท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างและการลงทุนบริษทัฯไดส้รุปไวใ้นรายงาน

ประจาํปี รวมประมาณ  8 ขอ้ ตวัอยา่งเช่นความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ 

นายวลัลภ กมลคุม้สกุล ผูถื้อหุน้ ขอแนะนาํให้จดัสถานท่ีประชุมใกลแ้นวรถไฟฟ้า เน่ืองจากการเดินทาง

สะดวกกวา่  

ประธานฯ รับไปพิจารณาในการดาํเนินงานของบริษทัต่อไป 

นายสมคิด วงศ์ภากร ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ณ วนัน้ีบริษทัไดโ้อกาสดีจากการท่ีแรงงานเหลือ ราคานํ้ ามนั

ลดราคาลง วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ข้ึนราคา อตัราดอกเบ้ียลดลง ถา้ในอนาคตส่ิงเหล่าน้ีบริษทัขาดแคลน จะมีการเตรียม

ตวัอยา่งไรและมีผลกบับริษทัมากนอ้ยเพียงใด 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า จริงๆ เป็นข่าวดีท่ีราคานํ้ ามันและค่าอะไรต่างๆ ลดลงด้วย แต่กว่าจะได้ผลต่อ

โครงการท่ีบริษทัลงมือไปแลว้ก็ตอ้งใชเ้วลามาก แต่ส่ิงน้ีจะช่วยในการท่ีจะวางแผนของโครงการในการท่ีจะประมูลงาน

รับโครงการต่อไปวา่สามารถท่ีจะลดตน้ทุนไดแ้ค่ไหน แต่ก็เช่ือว่าการลดราคาเช้ือเพลิงจะไม่นานเท่าไหร่ อาจจะเป็น

เหตุการณ์ท่ีค่อนขา้งจะชัว่คราว แต่อยา่งไรก็ตามการบริหารความเส่ียงก็ตอ้งดูในประเด็นน้ีดว้ย และสาํหรับการจดัการ

เร่ืองวสัดุก่อสร้างก็เช่นเดียวกนั  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า เร่ืองราคาวสัดุก่อสร้างท่ีไดรั้บผลจาก

สภาวะเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้ งการลดราคานํ้ ามันก็มีผลพอสมควรทําให้ต้นทุนของบริษัทในงานท่ีรับอยู่แล้วซ่ึงมี 

Backlog ประมาณ 1 แสนล้านบาท ได้ประโยชน์ไปด้วย แต่ว่าหลายตัวเร่ิมทยอยลด ยงัไม่ได้ลดอย่างรวดเร็ว เช่น 

ปูนซีเมนตก็์ลดบา้ง ค่าขนส่งลดไปก่อนล่วงหนา้แลว้ ทาํให้ตน้ทุนประหยดัข้ึน ซ่ึงโดยภาพรวมน่าจะลดลงไป 2-3% ทาํ

ใหก้าํไรของบริษทัดีข้ึนบา้งเลก็นอ้ย 

นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ มีตวับ่งช้ีตวัหน่ึงในไตรมาส

หลงัๆ กาํไรขั้นตน้ของภาคก่อสร้างมีแนวโนม้ดีข้ึน ซ่ึงโดยปกติท่ีผา่นๆ มากาํไรขั้นตน้จะอยูท่ี่ประมาณ 5% มาถึงตอนน้ี

อยูท่ี่ประมาณ 9-10%  
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นางทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่  

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีในประเทศลาว ท่ีจะเสร็จในปี 2562 ประมาณเดือนใด และการ

ก่อสร้างในต่างประเทศ มีปัญหามีความเส่ียงมากนอ้ยแค่ไหนเม่ือเปรียบเทียบกบัการก่อสร้างภายในประเทศ และเวลามี

ปัญหารัฐบาลมาช่วยสนบัสนุนเตม็ท่ีหรือไม่ 

2. CK ถือหุน้หลายบริษทัมาก ไม่ทราบวา่จะปรับเป็น holding company หรือไม่ 

3. จากรายงานประจาํปี ทางบริษทัตั้งเป้าไวว้า่จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในโครงการภายในประเทศของ

ภาครัฐ 20 % อยากทราบวา่ตอนน้ีถึงเป้าหรือเกินเป้าแลว้ 

4. ความคืบหนา้ของบริษทัในการเขา้ร่วมโครงการ Anti Corruption กบั IOD   

นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ช้ีแจงวา่  

1. อย่างท่ีเรียนให้ทราบเม่ือสักครู่ตามวิดีทัศน์ท่ีแจ้งให้ทราบ ตอนน้ีคาดว่าการแลว้เสร็จเป็นไปตาม

โปรแกรม คือ ปลายปี 2562 สามารถท่ีจะส่งไฟฟ้าได ้ณ ปัจจุบนัเสร็จไปแลว้ประมาณ 50% และความเส่ียงสูงท่ีเก่ียวกบั

การผนันํ้ าได้จบไปแลว้ เตรียมตวัท่ีจะข้ึนตวัโรงไฟฟ้าได้แลว้ ปัญหาจะมีมากกว่าเมืองไทยเล็กน้อยแต่ว่าไดรั้บการ

สนบัสนุนจากรัฐบาลลาวอยา่งเต็มท่ี  วสัดุต่างๆ วสัดุหลกัส่งจากประเทศไทยเขา้ไป ผ่านจากจงัหวดัเลย ด่านท่าล่ี และ

จากอุตรดิตถ ์การดูแลเร่ืองวสัดุก่อสร้างท่ีเขา้ไป รัฐบาลลาวให้ความร่วมมืออย่างมากเน่ืองจากว่าเป็นโครงการใหญ่ ท่ี

ด่านการตรวจตราส่งออกจากประเทศไทยก็ตอ้งมีการตรวจจากประเทศลาวเช่นกัน การตรวจตรามีโอกาสทาํให้เกิด

การจราจรติดขดับริเวณด่านจาํนวนมาก รัฐบาลจึงสั่งให้ไปตรวจท่ีไซตง์านก่อสร้าง ทาํให้การก่อสร้างไปไดด้ว้ยดีและ

สะดวก  

2. ประธานฯ ช้ีแจงวา่ สําหรับเร่ืองน้ี เกณฑ์ของ holding company ยงัไม่ชดัเจน ก็บริหารตามท่ีเป็นอยู่

ตอนน้ี เม่ือไหร่ท่ีมีเกณฑช์ดัเจนเก่ียวกบัเร่ือง  holding company ก็จะพิจารณาได ้

3. ขีดความสามารถของบริษทั สามารถแข่งขนัไดป้ระมาณ 20-30 % ของงานท่ีออกมานัน่คือเป้าหมาย 

ซ่ึงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้น แต่ถา้งานใหญ่ออกมาเยอะๆ ถา้ได้ทั้ งหมด 20-30% อาจจะเกณฑ์กาํลงัคนไม่ทันก็ได้ ซ่ึง

ปัจจุบนัน้ีบริษทัก็มีทั้งทรัพยากรบุคคลท่ีไดเ้ตรียมการณ์ไว ้นอกเหนือจากนั้นแลว้เงินทุน การจดัหาเงินจากแหล่งต่างๆ ก็

ไดเ้ตรียมไวค้่อนขา้งดี สามารถท่ีจะเดินหนา้ตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้

4. ประธานฯ ช้ีแจงวา่ สาํหรับนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัก็ดาํเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสตัย ์

มีจริยธรรม และปฏิเสธการทุจริต ให้สินบนในทุกรูปแบบมาโดยตลอด และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินงานอยา่งมืออาชีพ พร้อม

ประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และยดึมัน่ในความถูกตอ้ง โดยบริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้น

การทุจริตไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวน้ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัซ่ึงไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นรายงานประจาํปีหน้า 79 ส่วนการลงนามแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ โดยการเขา้ร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตนั้น คณะกรรมการบริษทัไดมี้การมอบหมายใหฝ่้าย

จดัการติดตาม เขา้ร่วมศึกษาแนวทางการปฏิบติัอยู่ ซ่ึงทราบว่ามีรายละเอียดเป็นจาํนวนมากท่ีจะตอ้งดาํเนินการและ

ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการปรึกษาหารือกบัสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริษทัในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพ่ือ

ความเหมาะสมท่ีจะเขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริตโดยพร้อมเพรียงกนัต่อไป 
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นายสมคิด  วงศ์ภากร ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จากการท่ีบริษทัมีงานเยอะมาก ไม่ทราบว่าในแต่ละงาน

บริษทัใชร้ะยะเวลาส่งมอบงาน รับงานนานหรือไม่ เพราะตอนน้ีทางรัฐบาลเองก็พยายามเร่งให้เร็วข้ึนๆ แต่ไม่ทราบวา่

เร็วข้ึนจากเดิมเท่าไหร่ และวนัน้ีสามารถท่ีจะเร็วกวา่น้ีไดห้รือไม่ เพราะวา่มีผลต่อเงินกูห้ลายๆ ส่วน 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ งานท่ีบริษทัรับแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงรับจากราชการ ซ่ึงไม่ไดติ้ดขดั

ปัญหาอะไรเพราะวา่ทุกสัญญาท่ีทาํกบัราชการ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ทางรัฐบาลก็มีงบประมาณอยูเ่รียบร้อยแลว้ และ

เม่ือบริษทัสามารถทาํงานไดต้ามเป้าหมายทุกเดือนก็มีการจ่ายเงิน โดยปกติหลงัจากส่งมอบงวดไปแลว้ไม่เกิน 60 วนั 

ส่วนอีกดา้นหน่ึงรับจากเอกชน เช่น โครงการไซยะบุรี รับจาก บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ไดรั้บเงินตามเป้าหมาย

ในความสาํเร็จของงานแต่ละงวด ภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีส่งมอบงาน หรือทางด่วนท่ีไปทางวงแหวนดา้นตะวนัตก รับ

จากบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้งินมาตามเป้าหมายหลงัจากท่ีส่งงวดไปไม่เกิน 30 วนั ทุกอยา่งเป็นปกติ

และอยูใ่นเกณฑไ์ม่ล่าชา้   

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น กล่าววา่ ประเด็นท่ีผมเสนอผูถื้อหุ้นมีสิทธิจะถามไดต้ามกฎหมาย ทุก

คนมีสิทธิเท่าเทียมกนั เป็นหลกัท่ีพยายามแกไ้ขเพ่ือประโยชน์ของบริษทับนัทึกเร่ืองของธรรมาภิบาล การกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี เพราะปัจจุบนัน้ีบริษทัไดแ้ค่ 4 ดาว ดีมาก เขา้ใจวา่บริษทัคงหวงัถึง 5 ดาว ดีเลิศ เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิง

ท่ีประกอบกนัในการพิจารณาของคณะกรรมการ อนุกรรมการพิจารณา ผมเคยเป็นอนุกรรมการพิจารณา Board of the 

Year  เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัท่ีดี ผูถื้อหุ้นจะไดท้ราบว่าอนัน้ีเป็นผลดีในเร่ืองของบริษทัอย่างไร ในการดูแลการ

ลงทุน คนสนใจ ไม่สนใจเป็นอยา่งไร ดูเบ้ืองตน้ เร่ือง CG ปีผ่านมาน้ี IOD ออกแบบประเมิน 400 กวา่ขอ้ ท่ีไดน้ั้นคือดู

เอกสารอยา่งเดียวแต่ยงัไม่ไดมี้การสัมภาษณ์ ซ่ึงจะมีการสัมภาษณ์ตามมา เพราะฉะนั้นจะยิ่งเขม้ขน้กว่า ถามกรรมการ

และกรรมการตอบไม่ไดก็้คงลาํบาก โยนให้ผูอ่ื้นช่วยแสดงวา่กรรมการไม่ไดศึ้กษาทาํการบา้นเท่าท่ีควร หลายบริษทัก็

ไม่ได ้ก็เรียนวา่จาํเป็น ส่ิงท่ีเรียนวา่บทสรุปเม่ือก้ีน้ีอยา่งปีท่ีแลว้ท่านก็ลงในรายงาน เป็นไปไดห้รือไม่วา่ส้ินปีแลว้ สรุป

ลงไปในรายงานประจาํปี จะไดอ่้านดูหลายๆ เร่ืองประกอบกัน ปีท่ีแลว้ผมเสนอเร่ืองของธรรมาภิบาล เช่น การเป็น

กรรมการตรวจสอบแลว้ไม่ควรเป็นกรรมการอยา่งอ่ืนอีก เร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้นแต่ก็ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข เพราะวา่

เวลาท่านไปอบรม IOD ก็จะบอกวา่ท่านจะตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง เวลาไปอบรมมาจะมีคู่มือออกโดย กลต. ตลท. มีขอ้อะไร

หลายๆ เร่ืองเยอะมาก จะทาํให้เกิดประโยชน์ ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทั สําหรับรายงานท่ีทาํตรงน้ีคิดว่าทาํได้ดีมาก

พอสมควร แต่วา่ประธานกรรมการท่านไม่ไดล้งวนัเดือนปี อนันั้นก็เป็นจุดอ่อน หลายๆ คนไม่ไดล้งวนัเดือนปี กรุณาลง

ต่อไปดว้ย  

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ถา้บริษทัก่อสร้างแลว้ ถา้ไม่สําเร็จตามเป้าหมายท่ีเซ็น

สัญญาไวจ้ะถูกปรับใช่หรือไม่ ในขณะเดียวกนัถา้ทาํเสร็จก่อนจะไดค้่า K หรือไม่ น่าจะมีตรงน้ี ประเด็นน้ี คือ เผอิญมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว สมุทรปราการ ซ่ึงก่อสร้างผา่นหนา้บา้น และไดเ้ป็นผูท้รงคุณวฒิุของ

การจดัระบบการจราจร จงัหวดัสมุทรปราการ ปัจจุบนัการทาํเร่ืองสายไฟฟ้าล่าชา้กวา่โครงการพอสมควร เอาไฟฟ้าลงใต้

ดิน ในหลายๆ เร่ืองมีปัญหาเยอะ มีผลกระทบต่อประชาชนเพราะวา่จะตดัต่อไฟฟ้าตอนกลางคืน ประชาชนก็เดือดร้อน

ไม่มีไฟ และผมเป็นคนหน่ึงซ่ึงคา้นและขอไม่ให้ตดัต่อในตอนกลางคืน ทา้ยท่ีสุดก็สาํเร็จ โดยให้ลองทาํการตดัต่อตอน

กลางวนั และไดน้ําเร่ืองเขา้อนุกรรมการจราจร ซ่ึงไดเ้จรจากนัอยู่หลายคร้ังจนกระทั่งสําเร็จ อาทิตยท่ี์ผ่านมาก็ทาํได้

เรียบร้อย ประเด็นจึงขอฝากวา่ใครเป็นคนรับผิดชอบควรจะตอ้งลงมาดู เพราะว่าเวลาดาํเนินการตกลงกนัแลว้ ตอ้งมี

ความพยายามท่ีจะทาํใหร้ะบบการจราจรมีผลสาํเร็จ  ฝากสาํหรับประเด็นน้ีซ่ึงคือความเส่ียง เท่าท่ีดูปัญหาตอนน้ีมีความ

ล่าชา้จุดน้ีจุดเดียว เพราะถามในท่ีประชุมทุกเดือน ก็ยงัมีปัญหา กลวัวา่จะล่าชา้จะถูกปรับ   
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กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวท่ีไปสมุทรปราการ เป็นโครงการท่ีเป็น

ประโยชน์กบัการทาํธุรกิจหรือผูอ้ยูอ่าศยัยา่นนั้นมาก แต่ว่าก็เป็นการก่อสร้างท่ียากเช่นเดียวกนัเพราะรถวิ่งตลอดเวลา 

จะตอ้งมีการเบ่ียงเส้นทางรถตลอดเวลา ก็ไดรั้บความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุ้นท่ีช่วยให้การเบ่ียงเส้นทางรถ การจราจร

เป็นไปด้วยดี เน่ืองจากสัญญาน้ีมีค่า K ท่ีช้าก็เป็นเร่ืองสายไฟ บังเอิญนอกเหนือจากท่ีตอ้งโยกยา้ยสายไฟตอนช่วง

ก่อสร้างแลว้ การไฟฟ้านครหลวงก็มีโปรแกรมจะขยายเอาสายไฟลงใตดิ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรับและส่งไฟ

ให้กบัประชาชนมากข้ึน เป็นงานเพ่ิมเติมซ่ึงไดมี้การเจรจา วางแผน ออกแบบ และสรุปราคากนัเป็นท่ีเรียบร้อย แต่เป็น

การโชคไม่ดี ในกรณีท่ีการไฟฟ้านครหลวงขาดประธานกรรมการไปหลายเดือนไม่สามารถอนุมติัไดถึ้งแมจ้ะตกลงกนั

แลว้ก็เลยทาํไม่ได ้แต่ล่าสุดทราบวา่ไดป้ระธานกรรมการของการไฟฟ้านครหลวงแลว้ และดาํเนินการอนุมติัใหเ้รียบร้อย

แลว้ จากน้ีไปคงจะเร็วข้ึน 

ประธานฯ ได้แจ้งว่า มีประเด็นท่ีผูถื้อหุ้นได้ยกข้ึนมาเร่ืองประธานกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็น

กรรมการในคณะอ่ืน จึงขอใหน้ายวฑูิร เตชะทศันสุนทร เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร

ความเส่ียง ช้ีแจงว่า เน่ืองจากกรรมการอิสระของ ช.การช่าง ตอนน้ีมีทั้ งหมด 4 ท่าน คือ ประธานฯ นายถวลัยศ์ักด์ิ 

สุขะวรรณ นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร และ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน แต่สําหรับ

ตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั บริษทัมีนโยบายอยู่แลว้ว่าตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และจะไม่รับตาํแหน่งใดๆ ใน

คณะกรรมการชุดยอ่ย และภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือ IOD มีแนวคิดและนโยบายให้บริษทัจดทะเบียน

ควรจะจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยข้ึน เพ่ือให้การกาํกบัดูแลใกลชิ้ดและทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัก็ไดส้นอง

นโยบายดงักล่าว จึงมีการจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 ชุดข้ึน และท่ีประชุมเห็นควรให้กรรมการอิสระรับผิดชอบใน

ตาํแหน่งประธานชุดยอ่ยดว้ย เพ่ือท่ีจะติดตามให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร แต่กรรมการอิสระมีเพียงสามท่านและ

ทั้ งสามท่านก็เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย  จึงเป็นการยากท่ีจะจัดสรรกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบซ่ึง

คณะกรรมการชุดยอ่ย 5 ชุดน้ี ก็ไดท้าํงานอยา่งเตม็ท่ี แต่ก็พยายามจะปรับสภาพเร่ืองสดัส่วนของกรรมการอิสระ ปัจจุบนั

มีอยู่ 4 ท่าน จากกรรมการทั้ งหมด 11 ท่าน ซ่ึงจะเห็นว่ากรรมการอิสระทําหน้าท่ีหลายๆ ตําแหน่งเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพ แต่ก็จะตอ้งติดตามและดูสดัส่วนของกรรมการหรืออนาคตถา้เปล่ียนแปลงไดก็้จะพยายาม 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ีไม่ตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ 

  ทีป่ระชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557     

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 

        ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงาน

บริหาร ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 

44.  กาํหนดใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั และตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
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ขอ้ 45  กาํหนดให้คณะกรรมการจดัส่งสาํเนางบดุลและงบกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  และรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 2/2558  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติเห็นควรให้นาํเสนอท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ท่ีไดน้าํส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ           

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

สินทรัพยร์วม 71,221.43  60,419.50  44,488.05  

หน้ีสินรวม 50,141.14  41,897.25  33,098.91  

ส่วนของผูถื้อหุ้น 21,080.29  18,522.25  11,389.14  

รายไดร้วม 22,437.37  16,907.34  13,265.90  

ค่าใชจ่้ายรวม 18,610.33  12,038.03  10,914.69  

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

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1.24  1.77  0.59  

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  งบการเงนิรวม 

       หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

สินทรัพยร์วม 80,872.24  72,034.23  51,220.70  

หน้ีสินรวม 61,401.56  55,193.63  42,712.10  

ส่วนของผูถื้อหุ้น 19,470.68  16,840.59  8,508.59  

รายไดร้วม 35,443.36  42,009.97  22,094.36  

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

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

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1.36  4.53  0.35  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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นางวนิดา ธัญญะวุฒิ  ผู ้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้ช้ีแจงเก่ียวกับงบการเงิน  เห็นว่าในปี 2556 กําไร

ประมาณ 3 พนักวา่ลา้นบาท และปี 2557 กาํไร 2 พนักวา่ลา้นบาท ห่างกนัเกือบประมาณหน่ึงพนัลา้นบาท ทั้งๆ ท่ีรายได้

เพ่ิมข้ึนและก็มีค่าใชจ่้าย เหตุใดจึงลดลงไปเยอะ และปีหนา้จะเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงาน

บริหาร ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงวา่ ในปี 2256 บริษทัมีการขาย

เงินลงทุนหลายรายการดว้ยกนั เช่น ขาย TTW และ BMCL ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไป กาํไรจึงค่อนขา้งสูงข้ึนมาก ส่วนใน

ปี 2557 บริษทัมีการขายเงินลงทุนบา้งแต่ไม่ไดม้ากเหมือนปี 2556 ฉะนั้นกาํไรสุทธิก็จะลดลงมาต่างกนัพอสมควร และ

ในปี 2558 บริษทัก็อาจจะมีการขายเงินลงทุนออกไปบ้างตามแผนการคือ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัด ท่ีจะขาย

ออกไป ซ่ึงก็คือเหตุผลท่ีปี 2557 มีกาํไรท่ีลดลงจากปี 2556 

นายศกัดา ตั้งศกัด์ิสถิตย ์ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ งบกาํไรขาดทุนในปี 2557 มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 35 

ลา้นบาท ขอทราบเก่ียวกบัตน้ทุนของโครงการ งานวางรางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงประมาณ 2 หม่ืนลา้นบาท ไม่ทราบวา่

วสัดุนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นดว้ยหรือไม่ หรือนาํเขา้จากประเทศอะไร 

กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มงานบริหาร ช้ีแจงวา่ งานวางรางสัญญา 2 พนักวา่

ลา้นบาท ไม่ใช่ 2 หม่ืนลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้สอบถามใหม่วา่เป็นงานวางระบบ ซ่ึงวสัดุส่วนใหญ่นาํเขา้จากต่างประเทศ

หรือไม่ ซ่ึงไดรั้บการช้ีแจงวา่ ตวัรถจะมาจากประเทศญ่ีปุ่น และสอบถามต่อวา่สําหรับเงินเยนหากเทียบกบัปีท่ีผ่านมา

อ่อนค่าลงไปร่วม 30 % ในส่วนของค่าเงินเยนท่ีอ่อนลงไปกบัการนาํเขา้วสัดุซ่ึงราคาลดลง ในส่วนของอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัมีส่วนไดรั้บผลดีผลเสีย หรือว่าการบันทึกในแง่ของค่าใชจ่้ายหรือว่ากาํไรอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นอยา่งไร  ซ่ึง

ไดรั้บการช้ีแจงว่า เน่ืองจากว่าอตัราแลกเปล่ียนเป็นส่วนหน่ึงของความเส่ียงท่ีบริษทัระบุในรายงานการประชุม ของ

บริษทัเองหลายๆโครงการเวลาท่ีสั่งของจากต่างประเทศ บริษทัคิดวา่จะปิดความเส่ียงเหล่านั้น จึงซ้ือ forward ไวจ้ะได้

ลดเร่ืองความเส่ียงไป ไม่ว่าจะเป็นยูเอสดอลล่าร์ หรือยูโร หรือเยน แต่บางโครงการอาจจะมีรายได้ท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศและก็มีรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัจะใชว้ธีิ natural hedge คือไดม้าและจ่ายไป ซ่ึงจะเป็นการลด

ความเส่ียงอนันั้นไป   

นายศกัดา ตั้งศกัด์ิสถิตย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่  

1. ใน 2 หม่ืนลา้นบาทนั้น ไม่ทราบวา่เป็นวสัดุท่ีตอ้งนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นประมาณเท่าไหร่ในงานของ

การวางระบบราง เน่ืองจากเม่ือตน้ปี 2558 เห็นวา่มีเงินลงทุนเยอะมาก 

2. ในหม่ืนกวา่ลา้นบาท คือ เงินเยนท่ีลดลงมาจากตน้ปีประมาณร่วม 20 % แสดงวา่มีส่วนต่างประมาณ 2 

พนัลา้นบาท คือส่วนต่างมีโอกาสท่ีจะบนัทึกในงบการเงินปี 2558 หรือจะเป็นในส่วนค่าใชจ่้ายท่ีลดลง ขอทราบนโยบาย

ในเร่ืองน้ี และในปีน้ีงบท่ีเป็นกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน อาจจะมีการบนัทึก หรือบนัทึกบางส่วนหรือไม่ 

3. ในส่วนของงานไซยะบุรี รายไดปี้หน่ึงประมาณแปดพนักวา่ลา้นบาท ตอนน้ีเท่าท่ีทราบ เงินกีบของ

ประเทศลาวแขง็ค่ากวา่เงินไทย เงินไทยอ่อนลงไป ในส่วนน้ีจะมีผลอยา่งไรกบับริษทั 

4. ค่าแรงต่อปีท่ีไซยะบุรี ปีละประมาณเท่าไหร่ และในเร่ืองของค่าใชจ่้ายประมาณสามหม่ืนกวา่ลา้นบาท 

ส่วนหน่ึงจากท่ีไดอ่้านในบนัทึกรายงานการประชุมเม่ือปีท่ีแลว้ซ่ึงทาํไดดี้และละเอียดมาก ขอช่ืนชม และขอทราบว่า 

งานในท่ีน้ีหมายถึงบริษทัไดเ้ตรียมบุคลากร ทาํให้ค่าใชจ่้ายมากข้ึน แต่ถา้หากบริษทัไดง้านเพ่ิมข้ึนในอนาคต ในส่วนท่ี
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เป็น fix cost ของบริษทัจะอยูใ่นอตัราส่วนซ่ึงลดลงใช่หรือไม่ คือบริษทัไดเ้ตรียมงานซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงเพ่ือรองรับงาน

ในอนาคต 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่  

1. โครงการนั้นจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาท่ี 4 อตัราแลกเปล่ียนท่ีทาง Supplier ให้มามี

หลายสกุล ทั้งเงินเยน เงินดอลล่าร์ สิงคโปร์ดอลล่าร์ ซ่ึงบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียง และในขณะเดียวกนัก็จะดู

อตัราแลกเปล่ียนของตลาดอยูแ่ลว้ ส่วนตน้ทุนประมาณหม่ืนกวา่ลา้นบาทสําหรับตวัระบบต่างๆ  สัญญาน้ีจะมีรวมตวั

ดอกเบ้ียด้วย เน่ืองจากจะมีลักษณะเป็น defer payment หมายถึง รฟม. จะมีการจ่ายชําระตอนท้ายของโครงการ 

เพราะฉะนั้นจะมีส่วนหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองดอกเบ้ียท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

2. บางส่วนก็มีการประหยดัไปไดบ้า้ง ทั้งน้ีคงจะตอ้งดูตวัเลขกนัอีกที และบางส่วนบริษทัจะมีการ fix 

เป็น forward rate ไวก่้อน ตามท่ีไดเ้รียนให้ทราบวา่ บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษทัซ้ือ

จาก supplier เน่ืองจากมีเงินหลายสกลุ บริษทัจึงมีความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว 

3. ส่วนของงานไซยะบุรี ค่างานท่ีบริษทัไดรั้บเป็นสองสกุล คือ เงินยเูอสดอลล่าร์ ประมาณ 30 % และ

เงินบาท ขณะเดียวกนัค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะเป็นเงินบาท และเป็นยเูอสดอลล่าร์ดว้ย ซ่ึงจะเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับอุปกรณ์

ต่างๆ เช่น เทอร์ไบน์ สปลิวเวย ์ฯลฯ เพราะฉะนั้นบริษทัจึงพยายามทาํเป็น natural hedge หมายถึงวา่ บริษทัรับเป็นยเูอ

สดอลล่าร์ ก็จะนาํเงินดงักล่าวมาจ่ายชาํระค่าอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีติดตั้งท่ีโครงการไซยะบุรี ซ่ึงเป็นการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งท่ีเรียนใหท้ราบ ส่วนเงินกีบจะเป็นเงินทอ้งถ่ินท่ีบริษทัใชส้าํหรับจ่ายค่าแรงใหก้บัคนงานทอ้งถ่ิน รวมทั้ง

คนงานไทยท่ีไปทาํงานท่ีนัน่ดว้ย ซ่ึงบริษทัก็ไดป้ระโยชน์จากตรงนั้นบางส่วน แต่ไม่ไดค้าํนวณวา่เป็นตวัเลขเท่าไหร่ แต่

ก็จะเป็นส่วนท่ีไดมี้การบริหารความเส่ียงไวแ้ลว้เช่นกนั 

4. ค่าแรงท่ีไซยะบุรี เดือนละประมาณเจ็ดสิบกว่าล้านบาท ปีหน่ึงก็ประมาณแปดร้อยกว่าลา้นบาท  

สาํหรับคนงานของบริษทัก็จะมีการหมุนเวยีนตามโครงการต่างๆ ในช่วงท่ีงานเยอะ เช่นท่ีโครงการไซยะบุรี บริษทัก็จะ

ระดมคนไปทาํงานท่ีนั่น ขณะเดียวกนัเม่ืองานลดลงก็จะโอนคนกลบัมา เป็นการบริหารกาํลงัคนภายในโครงการของ

บริษทัเองทั้งหมด ซ่ึงโครงการของบริษทัมีสิบกวา่โครงการ เพราะฉะนั้นบางช่วงบางตอนท่ีโครงการเร่งรัดหรือมีความ

ตอ้งการคนงานมาก บริษทัก็จะมีการหมุนเวยีนคนงานในกลุ่มของบริษทัเองได ้

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้น กล่าวเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงสรุปความเป็นภาษาไทยไดด้งัน้ี 

ขอเสนอแนะต่อประธานฯ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานกรรมการบริหาร โดยเห็นวา่ บริษทัมีผลกาํไรท่ี

แข็งแกร่ง เพ่ิมข้ึนทุกปีในช่วงสามส่ีปีท่ีผ่านมา  มูลค่าตามบญัชีของหุ้นก็เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงสามส่ีปีท่ีผา่นมาเช่นกนั ลว้น

เป็นจุดเด่นท่ีควรเนน้ใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัในขอ้มูลสาํคญัทางการเงินของบริษทั และกล่าววา่ผูถื้อหุ้นเป็นชาวเอเชีย ท่ี

ถือหุ้นในต่างประเทศด้วย และได้ใช้สิทธิเขา้ร่วมในการประชุมของบริษทั  ดังนั้น บริษทัสามารถจัดให้มีการแปล

ความเห็นของผูถื้อหุ้นเป็นภาษาไทยไดใ้นภายหลงั  และขอขอบคุณท่ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้พนกังานของบริษทัคอยช่วยแปล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติในการประชุมคร้ังน้ีดว้ย  

สําหรับในส่วนของงบกระแสเงินสด มีสามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ บริษทัมีกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงินเป็นบวก ในปีก่อนหนา้น้ี บริษทัมีการเติบโตเพียงเลก็นอ้ย แต่ปีน้ีบริษทัเร่ิมมีรายได้

จากการลงทุน  ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน บริษทัทาํไดดี้ในงบขาดกาํไรขาดทุน  แต่ยงัมิไดน้าํมา

สะท้อนในงบดุล  ซ่ึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานนั้นมีสองส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูล้งทุนทุกรายต่างจับตามอง
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานท่ีเป็นบวกของบริษทั  โดยเห็นวา่ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน (CFO) ประธาน

บริษทั กรรมการต่างๆ ไดป้ฏิบติัหน้าของตนเป็นอยา่งดี แต่ควรนาํกิจกรรมดาํเนินงานมาสะทอ้นไวใ้นงบดุลดว้ย อีก

ประการหน่ึง ขอให้พิจารณาเก่ียวกบัปริมาณงานก่อสร้างในมือ เน่ืองจากบริษทัมีปริมาณงานก่อสร้างในมือขนาดใหญ่ 

และโลกก็มีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และเห็นวา่บริษทัมีความเส่ียงหลายอยา่ง ท่ีเห็นไดช้ดัมีอยูส่ามประการ ส่ิง

หน่ึงคือ ความไม่แน่นอน จึงอยากจะแนะนาํให ้อยา่งเช่น เร่ืองของวตัถุดิบ อาจจะเปล่ียนมาใชสิ้นคา้สาํเร็จรูปแทน ซ่ึงยงั

เติบโตข้ึนไดอี้ก  ในทางกลบักนั เม่ือพิจารณาจากการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ต่อการเปล่ียนแปลง 

ก็พบวา่ ในการประชุมรายเดือนนั้น ในส่วนของปริมาณงานก่อสร้างท่ีมีในมือนั้น ก็มีการประเมินความเส่ียงไว ้ทั้งท่ีไม่มี

ความเส่ียง และมีความเส่ียงตํ่า ก็ถือเป็นมาตรการความปลอดภยัท่ีจะทาํให้บริษทัสามารถรองรับความเส่ียงได ้และหาก

ยงัไม่สามารถทาํไดใ้นตอนน้ี แต่สามารถทาํเป็นบนัทึกต่อทา้ยสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งในภายหลงัได ้ ผูถื้อหุน้กล่าวช่ืนชมเร่ือง

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือของบริษทัโดย TRIS Rating ซ่ึงบริษทัไดรั้บการปรับอนัดบัสูงข้ึนจาก BBB เป็น A- แสดงให้

เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษทั  ขอให้สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดาํเนินการแผยแพร่การจดั

อนัดบัดงักล่าว หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีประหยดักวา่การจดัพิมพรู์ปเล่มประมาณ 2,500 เล่มซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงมาก และแจกให้

เฉพาะบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงผูถื้อหุ้นรายย่อยรู้จกักนัดี และขอให้แจกไปตามห้องสมุดต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ บริษทัมีผลกาํไรดี และมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษทัไดรั้บ

คะแนนระดบัส่ีดาว ซ่ึงถือวา่ดีและน่าช่ืนชม  ประการสุดทา้ย อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัควรพิจารณา

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ และปัจจุบัน บริษทัก็มีการออกหุ้นกู้หรือพนัธบัตรอตัราดอกเบ้ียตํ่าไปจนถึงเดือน

พฤษภาคม 2559 ประกอบกบัมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (QE) ในยุโรป เห็นวา่ สภาพคล่องดีมาก 

บริษทัต่างๆ ในตลาดตามดชันี SET 50 หรือ 100  มีลกัษณะเหมือนกนัอยู่ประการหน่ึงคือ มีศักยภาพในการหาแหล่ง

เงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่า บริษทัมีสภาพคล่องดี แต่ก็ยงัมีการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมข้ึนเพ่ือการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โครงการสาธารณูปโภคต่างๆ  ประเทศไทยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัสอง รองจากสิงคโปร์ 

ตามรายงานของ Bangkok Post บริษัทมีช่ือเสียงท่ีดีทั้ งในประเทศไทยและสิงคโปร์ ดังนั้ น ถ้าบริษัทจะมีการออก

พนัธบตัรและหุ้นกู ้ขอให้เลือกออกแบบตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนไม่มีวนัหมดอาย ุ(Perpetual Hybrid) ซ่ึงจะมีตน้ทุนตํ่ากวา่ 

นัน่ก็หมายความวา่ บริษทัจะสามารถรักษาเงินตน้ไวไ้ดต้ลอดไป โดยไม่ลดลงแต่อยา่งใด  ค่าใชจ่้ายในการออกตราสาร

จะเหมือนกนัในช่วงปีแรก แต่ถา้เป็นการออกตราสารแบบไม่มีวนัหมดอาย ุตน้ทุนในส่วนน้ีจะลดตน้ทุนไดม้ากกวา่ จึง

ขอเสนอใหบ้ริษทัรับไปพิจารณา  

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น ไดแ้นะนาํให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าจะเป็นการดีกว่า จะได้ไม่

เสียเวลา ส่วนเร่ืองของผลประกอบการเวลาบริษทัจดัประชุม 26 กุมภาพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรายงาน 26 กุมภาพนัธ์ บริษทั

ประชุม 26 กุมภาพนัธ์ ไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบประชุม 26 กุมภาพนัธ์ ด้วยหรือไม่ เบ็ดเสร็จประชุมวนั

เดียวกันหมด มาตรา 60 บอกว่าเวลาท่านประชุม ท่านกาํหนดปฏิทิน ไม่ใช่วนัเดียว ปีท่ีแลว้ก็ไดเ้ขียนไวแ้ลว้อยู่ใน

รายงาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั CG จึงขอฝากบริษทัดูตรงจุดน้ีวา่เวลามีการประเมินก็จะตกตรงน้ี ซ่ึงบางแห่งก็ไดซี้ดีรอม

กนัไปนานแลว้ ก็สามารถท่ีจะถามไดเ้ลย  

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ประเด็นท่ี 1 ตวัเลขตามงบการเงิน มีเงินลงทุนระยะยาว 

14,000 กวา่ลา้นบาทตามหมายเหตุ 17 และก็ดูในส่วนของหน้ี ไม่ทราบวา่เขา้ใจถูกผิดประการใด ในหมายเหตุ 25 และ 

26 ไดก้ล่าวถึงวา่เป็นเงินกูย้มืระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีถูกตอ้งใช่หรือไม่ หน่ึงปีถือเป็นระยะ

ยาวหรือระยะสั้น และหมายเหตุ 26 ก็เหมือนกนั wording ก็จะประมาณเดียวกนั จากหมายเหตุ 25 และหมายเหตุ 26 ได้

แถลงไวถึ้งตน้ทุนของเงิน ดูแลว้ตวัเลขก็อยูท่ี่ระดบั 4.75-6.25 เฉล่ียก็อาจจะเป็น 5.5 หรือ 6 ไม่อาจทราบได ้อนัน้ีเป็นการ
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ประมาณอยูใ่นใจ จึงขอเรียนถามวา่ เม่ือมา matching กบัตวัท่ีเราไปลงทุน 14,000 ลา้นบาทท่ีเป็นเงินลงทุนระยะยาว ไม่

ทราบวา่ผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวตามหมายเหตุ 17 นั้น อยูใ่นอตัราเฉล่ียท่ีเท่าใด แลว้ถา้อตัราผลตอบแทนไม่ 

matching กัน หรือไม่สมเหตุสมผล ควรจะลดเงินลงทุนระยะยาวน้ีหรือไม่ ประเด็นท่ี 2 จากในรายงาน หน้า 33 ได้

กล่าวถึงงบประมาณการใชว้สัดุหลกัในปี 2554-2557 ตวัเลขสรุปของปี 2557 มีค่าใชจ่้ายตวัหน่ึงท่ีโดดเด่นและสําคญั

ข้ีนมา 1,117 ลา้นบาท เป็น Gas turbine และ Generator ซ่ึงปีอ่ืนไม่ปรากฏ ทาํไมปี 2557 จึงเกิดรายการน้ี แลว้ต่อไปก็คือ

วา่ รายการท่ีปรากฏในหนา้ 33 เก่ียวกบัการใชว้สัดุหลกัอยูใ่นส่วนไหนหรืออยูใ่นรายการใดในค่าใชจ่้ายในงบการเงิน 

ประธานฯ ขอให้ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงว่า ส่วนของเงินลงทุนระยะยาวทั้ งหมด 

นโยบายการลงทุนของบริษทัก็มีความชดัเจน ไม่วา่จะเป็นการลงทุนทางด่วน รถไฟฟ้า นํ้ าประปา หรือพลงังานต่างๆ 

ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 10-15 % ดงันั้นผลตอบแทนก็จะมีมูลค่ามากกวา่ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียจะอยูท่ี่ 

5.06 หมายถึงเป็นถวัเฉล่ียของหุน้กูก้บัเงินกูย้มืธนาคาร เพราะฉะนั้นผลตอบแทนจะมีมากกวา่ตน้ทุนทางการเงินท่ีบริษทั

ไปกูย้ืมมาใช ้ส่วนท่ี 2 เป็น gas turbine เป็นส่วนท่ีบริษทัมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะอิน 2 ท่ีมีการติดต่อทาํ

สัญญากบัทาง supplier ในการท่ีจะจดัหา gas turbine มาติดตั้งในโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน 2 ซ่ึงไดมี้การสั่งซ้ือมา

ล่วงหนา้ก่อนแลว้ค่อยทยอยติดตั้งไป 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,837,575 เสียง 

เห็นดว้ย          1,133,202,145   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  

งดออกเสียง            635,430   เสียง             

   ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด  วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 

วาระที ่4      พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไร   

  ประธานฯ ขอให ้นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. กาํหนดวา่ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการ

จ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ได้

เป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได้ และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52. กาํหนดใหบ้ริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

สาํรองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมี



 26 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น โดยให้คณะกรรมการจดัทาํความเห็นเพ่ือ

เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 ไดพิ้จารณาวา่บริษทัมีผล

กาํไรพอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหวา่งกาลได ้จึงไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปี

แรกของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 

         ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี        

(บาท)  

กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด          5,442,893,895.00           

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ ปี 2557                  2,098,424,389.00           

กาํไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร             7,541,318,284.00           

จดัสรรกาํไรเพ่ือเป็น  - สาํรองตามกฎหมาย                                            (4,131,153.60)           

             เงินปันผลจ่าย                        (715,196,536.00)           

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

      บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของแต่ละปี โดยคาํนึงถึงผล

ประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

          

 ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

1.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 2,098,424,389.00 3,004,709,302.00 954,434,890.53 

2.  จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,693,896,872 1,652,585,336 1,652,585,336 

3.  อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.55 0.427778 0.35 

4.  จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 931,643,279.60 706,939,650.47 578,404,867.60 

5.   อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 44.40% 23.52% 60.60% 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 พิจารณางบการเงินของบริษทั

แลว้เห็นวา่ในปี 2557 บริษทัมีกาํไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร เป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย จาํนวน 4,131,153.60 บาท และจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เป็น

เงิน 592,863,905.20 บาท ดงันั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 

0.20 บาท แลว้ เงินปันผลสาํหรับปี 2557 เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.55 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกวา่ 931,643,279.60 บาท  

คิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ

จ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว ้โดยวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 

คือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 

(ข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 วนัท่ี 29 

พฤษภาคม 2558 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
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หมายเหตุ    เงินปันผลสําห รับงวดคร่ึงปีหลังของปี  2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็น เงิน 

592,863,905.20 บาท จ่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บ

เครดิตในการคาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ท่านกรรมการมีเหตุผลหรือความคิดเห็น จ่าย 0.55 บาท 

ใชเ้หตุผลอะไร วาระน้ีเป็นวาระสาํคญัท่ีสุดของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้นมีอยา่งเดียวคือปันผล ผมไม่ไดถื้อหุน้มากแต่วา่กาํลงัทาํ

เร่ืองของธรรมาภิบาลวา่เหตุผลอะไร เพราะวา่ปีท่ีแลว้ท่านจ่ายตํ่าเยอะเลย ปีน้ีเกิน 40% มาเล็กนอ้ย ถา้เฉล่ียแลว้ 5 ปี ไม่

ถึง 40 % อยากทราบเหตุผลท่ีจ่าย 0.55 บาท จาก 1.24 บาท เป็นเพราะอะไร เพราะเงินท่ีจ่ายมาดูแลว้เป็นผลตอบแทนท่ีตํ่า

กวา่เงินฝากในธนาคารซ่ึงไม่มีความเส่ียงเลย  

ประธานฯ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการตอ้งพิจารณาจากหลายปัจจยัก่อนท่ีจะกาํหนดอตัราเงินปันผล เร่ือง

แรกก็ตอ้งนโยบายเร่ืองเงินปันผลท่ีกาํหนดไวว้า่จะไม่ตํ่ากวา่ 40 % ถา้เกิน 40 % ของกาํไร ก็ตอ้งมีเหตุผลเพ่ิมเติม ซ่ึงของ

บริษทัก็มีหลายโครงการท่ีจะตอ้งดาํเนินการอยูแ่ละท่ีอาจจะตอ้งดาํเนินการต่อไปเน่ืองจากรัฐบาลเองก็มีนโยบายในการ

ลงทุน เพราะฉะนั้นก็ตอ้งบริหารเงินของบริษทัให้ระมดัระวงัและตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะรับงานต่อไป ดงันั้น การท่ีจะ

ตดัสินใจวา่จะจ่ายเงินสดใหผู้ถื้อหุน้จะเป็นเท่าไหร่ก็ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการเงินของบริษทัในอนาคตดว้ย ซ่ึงเป็นประเด็น

ท่ีสาํคญัในการกาํหนดอตัราของเงินปันผล สาํหรับผลตอบแทนถา้เทียบกบัเงินฝากธนาคาร อนัน้ีตอ้งขออนุญาต เพราะ

ราคาหุ้นในตลาดเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่คิดวา่จะพยายามท่ีจะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราท่ีมีเหตุมีผลและเพ่ือท่ีจะรักษา

อนาคตของบริษทัท่ีสามารถทาํโครงการต่อไปซ่ึงจะตอ้งใชเ้งิน 

นายธรรมนูญ  จุลมณีโชติ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ บริษทัมีกาํไรสะสมอยู ่มี capital gain เยอะ หม่ืนกวา่หาร

ดว้ยจาํนวนหุน้เฉล่ียไดหุ้น้ละ 8 บาท เพราะฉะนั้นมี safety factor เยอะ และมีการกูอ้ยูแ่ลว้ ไม่มีปัญหาธุรกิจ น่าจะจ่ายได้

มากกวา่น้ี เพราะวา่ตวัเลขเฉล่ีย 5 ปี ตํ่ากวา่ 40% อีกประเด็นหน่ึงคือทาํไมตอ้งไปจ่ายปลายเดือนพฤษภาคม การประชุมผู ้

ถือหุ้นประจาํปีถึงวนัสุดท้ายของส่ีเดือนตามมาตรา 82 มาตรา 91 มาตรา 60 นั้นยาวเกินไป เวลากาํหนดประชุม 26 

กุมภาพนัธ์ ท่านจะกาํหนดวนั XM ไม่ตํ่ากว่า 14 วนั และประชุม AGM ไม่ควรเกิน 21 วนัหลงัจากกาํหนด XM แลว้ 

บริษทัสามารถประชุมไดป้ระมาณปลายเดือนมีนาคม หรือตน้เดือนเมษายนได ้เพราะช่วงน้ีมีการประชุมเยอะมาก คนไป

หลายแห่ง การจราจรก็ติดขดั ขอเสนอให้ประชุมท่ีศูนยสิ์ริกิต ์มีรถผ่าน สะดวก แต่ประเด็นท่ีสาํคญัคือ บริษทัควรน่าจะ

จ่ายเงินเร็วกวา่น้ี แสดงถึงประสิทธิภาพ เพราะวา่ค่าของเงินตามกาลเวลามีความหมาย 

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผูถื้อหุ้น กล่าววา่ ตอ้งขอแสดงความยินดีกบัผูถื้อหุ้นทุกคน อนัน้ีจาก 

กลยทุธ์ท่ีทางผูบ้ริหารไดว้างไว ้และพยายามดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผล จนสามารถผลกัดนัราคาหุ้น CK ให้สร้าง

จุดสูงสุดใหม่ไดอี้กคร้ังท่ีราคา 30 บาท เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม ปีน้ี ก็ตอ้งขอขอบคุณสาํหรับหุน้ปันผลท่ีท่านไดจ้ดัสรรให้

ผูถื้อหุ้นทุกคนตามอตัราส่วน แต่ทั้งน้ีหุน้ปันผลจะมีค่าเพ่ิมข้ึนไดก็้ตอ้งอาศยัความสามารถของเหล่าผูบ้ริหาร CK ค่าของ

มนัจึงจะปรากฏข้ึนมา  

MR. BASANT KUMAR DUGAR   ผูถื้อหุ้น  กล่าวเป็นภาษาองักฤษ   ซ่ึงสรุปความเป็นภาษาไทยได้

ดงัน้ี บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลปีละสองคร้ัง ขอช่ืนชมคณะผูบ้ริหารของบริษทั  ซ่ึงบรรดาบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ นั้น มีเพียง 25 บริษทัเท่านั้นจาก 50 บริษทัท่ีมีการจ่ายเงินปันผล และมีเพียง 9 บริษทัเท่านั้นจากดชันี SET 

100 ท่ีถือไดว้า่เป็นหุ้นจ่ายเงินปันผลดี (super stock dividend) ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดร้วบรวมและจดัพิมพเ์ผยแพร่เม่ือ

เดือนท่ีผา่นมา  แต่บริษทัอยูต่ ํ่ากวา่การรวบรวมขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีช่ือบริษทัอยูใ่นรายช่ือดงักล่าว  ทั้งๆ ท่ี

บริษทัก็เขา้ข่ายตามเกณฑน้ี์  จึงควรขอใหมี้การแกไ้ขและจดัพิมพเ์ผยแพร่ใหม่ใหผู้ล้งทุนทุกรายทราบโดยทัว่กนัอีกคร้ัง  
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เพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจไม่ถูกตอ้ง เพราะบริษทัเองก็มีการจ่ายเงินปันผลอยูใ่นเกณฑดี์  โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนผู ้

ถือหุ้น (ROE) เม่ือปีท่ีแลว้ ตามรายงานของนิตยสารการเงินการธนาคาร (Money & Banking) บริษทัท่ีมีผลประกอบการ

ดีเช่นน้ีควรท่ีจะนาํมารวมไวใ้นรายช่ือหุ้นจ่ายเงินปันผลดี (super stock dividend) หนงัสือรายช่ือหุ้นเล่มน้ีก็ไม่พบวา่มี

การกาํหนดเง่ือนไขพิเศษ นอกจากเกณฑข์ั้นตํ่าในการจ่ายเงินปันผล เช่น จ่ายเงินปันผลทุกปี ปีละสองคร้ัง แต่เกณฑข์ั้น

ตํ่ากาํหนดไวเ้พียงวา่มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี ซ่ึงบริษทัของท่านก็เขา้ข่ายตามเกณฑน้ี์  จึงอยากจะขอแนะนาํให้ผูจ้ดัพิมพ์

นาํช่ือของบริษทัไปรวมไวใ้นรายช่ือหุน้ดงักล่าวดว้ยสาํหรับหุน้กลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลทุกปี  เน่ืองจากทุกปี การจดัทาํ

ดชันี SET 50 นั้น มีการคดัเลือกบริษทัในตลาด 16 แห่ง แต่บริษทัของท่านอยูใ่นอนัดบัท่ี 17 จากทั้ งหมด 252 บริษทั 

ขอใหบ้ริษทัพิจารณาดว้ย 

นายสุพจน ์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ผูถื้อหุ้น กล่าววา่ วนัน้ีมาในนามของชมรมผูถื้อหุน้ไทย ปีท่ีแลว้มาในนามของ

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ตอ้งขอขอบคุณสาํหรับรายละเอียดต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเครดิตภาษี หรือวนั XD ต่างๆ ซ่ึง

ไดเ้สนอไปคร้ังท่ีแลว้ และไดก้รุณาทาํให้ ถือวา่เป็นส่ิงท่ีน่ายกยอ่ง และประเด็นเร่ืองปันผล ก็เห็นวา่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีบริษทั

จ่ายปันผลสมํ่าเสมอ แต่ถา้เป็นไปไดข้อให้ตั้งความหวงัไวว้า่ ขอให้ มากข้ึนทุกปี อาจจะมากข้ึนนิดหน่อยหรือมากข้ึน

เยอะๆ ก็ไม่เป็นไรแลว้แต่จงัหวะ แต่วา่โดยเฉล่ียน่าจะเป็นอยา่งนั้น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,943,717 เสียง 

เห็นดว้ย        1,133,937,632   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

     งดออกเสียง              6,085   เสียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมาย จํานวน 4,131,153.60 บาท และจ่ายเงนิปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลังของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท 

เป็นเงนิ 592,863,905.20 บาท โดยเม่ือรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้น

ละ 0.20 บาท แล้ว เงนิปันผลสําหรับปี 2557 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกนิกว่า 931,643,279.60 บาท 

โดยกาํหนดจ่ายในวนัที ่29 พฤษภาคม 2558   

วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ    

   ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระน้ี ประธานฯ ขอให้นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ ในฐานะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

   นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการ

ปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี  ขอเชิญกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2558  ออกจากห้องประชุม คือ  นายณรงค ์แสงสุริยะ  นายประเสริฐ มริตตนะพร  นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ และ

นายอนุกลู ตนัติมาสน์ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19. กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 หรือจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั

ส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจด

ทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

   ดงันั้น กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 มี 4 ท่าน 

ดงัต่อไปน้ี 

       1. นายณรงค ์แสงสุริยะ   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

       2. นายประเสริฐ มริตตนะพร  (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร)  

       3. นายสมบติั กิจจาลกัษณ์   (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

       4. นายอนุกลู ตนัติมาสน์   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 สาํหรับการท่ีบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือ

เขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามท่ี

บริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซต์

ของบริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี  1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวัน ท่ี                     

26 กุมภาพนัธ์ 2558 พิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ี

กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสตัย ์และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีต่อบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการมอบ

แนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

จดัการ  

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บ

การเสนอช่ือพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือขา้งตน้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย ์เลขานุการบริษัท ช้ีแจง

รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวา่ คณะกรรมการไดจ้ดัทาํประวติัของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 

ท่าน และนาํส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ในหนังสือนัดประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการตามขอ้บังคบั

บริษทั ขอ้ 16. ดงัน้ี 

            (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 

               (2)  การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียง

http://www.ch-karnchang.co.th/
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เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  

                 (3)  ในกรณีท่ีทําการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด

ตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณี

ท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้

ใชว้ธีิจบัสลาก  

สําหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ้นทุกท่าน เพ่ือรวบรวม

ความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือใหท้ราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเวน้ผูรั้บมอบ

ฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงความเห็นในใบมอบฉนัทะแลว้ไม่ตอ้งออกเสียงอีก 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ เสนอความคิดเห็นวา่ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมควรอ่านเอกสารมาก่อน จะได้

ไม่เป็นการเสียเวลา เพราะตอ้งไปประชุมท่ีอ่ืนต่อ และเสนอวา่ควรรับกรรมการทั้ง 4 ท่านทาํงานต่อไป  

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมี

กรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งเกิน 3 วาระ คือ 9 ปีหรือไม่ และมีรายช่ืออยูใ่นรายช่ือท่ีเลือกเขา้ออกคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ มีกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งเกิน 3 วาระ แต่ไม่มีรายช่ืออยูใ่นกรรมการท่ีครบ

กาํหนดออกตามวาระในคร้ังน้ี   

นายสืบศกัด์ิ พิภพมงคล ผูถื้อหุ้น เสนอความคิดเห็นว่า ควรใส่ผลงานของกรรมการในรอบปีท่ีแลว้ไว้

ดว้ย ซ่ึงจะไดค้ะแนนเวลาทาํการประเมิน  

ไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง  เป็น

รายบุคคล ดงัน้ี 

1. นายณรงค ์แสงสุริยะ 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,981,797 เสียง 

เห็นดว้ย          1,128,962,955   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.6038 

ไม่เห็นดว้ย         4,490,532   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.3961 

     งดออกเสียง                   528,310   เสียง  

2. นายประเสริฐ มริตตนะพร 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,981,797 เสียง 

เห็นดว้ย          1,132,220,387   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.8460 

ไม่เห็นดว้ย         1,745,600   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.1539 

งดออกเสียง                     15,810   เสียง  
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3. นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,981,797 เสียง 

เห็นดว้ย             989,658,023   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    87.2977 

ไม่เห็นดว้ย             144,000,464   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     12.7022 

งดออกเสียง                    323,310   เสียง  

4. นายอนุกลู ตนัติมาสน์      

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,133,981,797 เสียง 

เห็นดว้ย          1,132,220,387   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.8460 

ไม่เห็นดว้ย         1,745,600   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.1539 

งดออกเสียง                     15,810   เสียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ  คือ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร     

นายสมบัต ิกจิจาลกัษณ์ และนายอนุกูล ตนัตมิาสน์ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง  

เลขานุการบริษทัเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ร่วมประชุม 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงวา่ ตามขอ้บงัคบั

ของบริษทั ขอ้ 17. กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ 

โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั 

1) ในปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ได้อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัโดยให้จ่ายโบนสักรรมการสาํหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 

2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2558 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยงัไดพิ้จารณาปริมาณงานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

1. โบนสักรรมการ  :  เป็นเงินรางวลัประจาํปีสําหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน  ซ่ึงพิจารณา

ความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใน

ปีท่ีผา่นมา 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ  :  เป็นค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการโดยกาํหนดเป็น

วงเงินรายปี ประกอบดว้ย 
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2.1     ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

พิจารณาตามตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัและการเป็นสมาชิก

ในคณะกรรมการชุดยอ่ย  

โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็นจาํนวนเงิน

คงท่ีทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 

2.2    ค่าเบ้ียประชุม 

จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

โดยมีกาํหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

3)  สาํหรับโบนัสกรรมการประจาํปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 นั้น ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติเห็นควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2558 เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอดงัน้ี 

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

หนา้ท่ีรับผิดชอบ ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง จาํนวนคน จาํนวนเงนิ (บาท) 

1. ประธานกรรมการบริษทั  1    1,014,957 

2. ประธานกรรมการบริหาร  1    1,014,957 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  1    1,014,957 

4. กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  5 4,225,235 

5. กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ  2 1,386,591 

6. กรรมการบริษทั  2 1,353,292 

รวม 12 10,009,989 

       (2)  ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

                               ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั                200,000  บาทต่อปีต่อคน 

                               ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ                200,000  บาทต่อปีต่อคน 

                               ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร                     100,000  บาทต่อปีต่อคน                                

1.2  เงินประจาํตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทั             550,000  บาทต่อปี 

         ประธานกรรมการบริหาร         300,000 บาทต่อปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ        200,000 บาทต่อปี 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน          100,000  บาทต่อปี 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง       100,000  บาทต่อปี 

ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   100,000  บาทต่อปี 
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2. ค่าเบ้ียประชุม     จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ต่างๆ โดยค่าเบ้ียประชุมสาํหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษทัคร้ังละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาทต่อคน 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาหลกัของการจ่ายค่าตอบแทน 2 รายการดว้ยกนัคือ ผลประกอบการของบริษทั 

และผลการปฏิบติังานของกรรมการ สําหรับผลประกอบการในรอบปีท่ีผ่านมามีหลายรายการท่ีดีข้ึน เช่น รายไดร้วม

ประจาํปี กาํไรขั้นตน้ ฐานะการเงินในระยะ 3-4 ปีท่ีผา่นมาโดยเฉพาะสดัส่วนของ Debt/Equity (หน้ีสินสุทธิกบัส่วนของ

ผูถื้อหุ้น) ณ ส้ินปีเหลืออยู่ท่ี 1.48 เท่า ส่วนผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารระดับสูง ไม่ว่าทางดา้น

ก่อสร้างหรือการลงทุนก็บรรลุเป้าในหลายจุด ประกอบกบัท่ีมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยผลการประเมินออกมาอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาและเสนอค่าตอบแทนเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการน้ี มีกรรมการซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี 

รวม 5 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค์ แสงสุริยะ นายกาํธร ตรีวิศวเวทย ์นายสมบัติ กิจจาลกัษณ์ และ      

นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร ถือหุน้รวมกนั 13,780,522 หุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

       ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

MR. BASANT KUMAR DUGAR   ผูถื้อหุ้น  กล่าวเป็นภาษาองักฤษ   ซ่ึงสรุปความเป็นภาษาไทยได้

ดงัน้ี ตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์และ กลต. ควรจะตอ้งแสดงความเห็นภายในกรอบวาระการประชุม จึงขอแสดง

ความเห็นในวาระท่ี 6 ดงัน้ี จากการจดัอนัดบัล่าสุดโดยนิตยสาร Fortune 100 และ 500 ปตท. เป็นเพียงบริษทัไทยบริษทั

เดียวท่ีติดอนัดบั ซ่ึงบริษทัอ่ืนๆ ก็สามารถเดินรอยตามไดเ้ช่นกนั บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยูส่องลกัษณะ 

จึงเสนอใหบ้ริษทัพิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานหรือกรรมการ ซ่ึงเป็นลูกจา้งของบริษทั โดยเสนอ

ให้มีการจ่ายโบนัสตามผลงาน (Variable Bonus) สาํหรับกรรมการ ซ่ึงจะพิจารณาจากผลประกอบการ เช่น ร้อยละ 10 

จากกาํไรสุทธิ แทนท่ีจะเป็นสัดส่วนตามเงินปันผล  ประการท่ีสอง เสนอให้ กรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธาน

กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่  และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เข้ารับการ

ฝึกอบรมภายนอกเป็นระยะเวลาตั้งแต่สิบถึงสิบส่ีวนั ไม่วา่จะอบรมร่วมกนัหรือเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะช่วยบริหารจดัการ

ให้ศูนยต์น้ทุน (Cost Center) ของบริษทักลายเป็นศูนยก์าํไร (Profit Center) และจะทาํใหก้ารจดัอนัดบัของบริษทัสูงข้ึน

ตามไปดว้ย  ซ่ึงบริษทัเองมีศกัยภาพพร้อมแลว้ในคณะผูบ้ริหาร 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี  

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,134,011,891 เสียง 

เห็นดว้ย             1,120,014,560  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   98.7656 

ไม่เห็นดว้ย                      190,749  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0168 

งดออกเสียง                         26,060   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0022                                                                                              

ไม่มีสิทธิออกเสียง         13,780,522   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      1.2152 

    ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นทีม่าประชุม อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงันี ้ 
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 1.   โบนัสกรรมการสําหรับปี 2557 ในวงเงนิไม่เกนิ 10,010,000  บาท 

                       2.   ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ในวงเงนิไม่เกนิ 8,625,000 บาท   

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558 

 ประธานฯ ขอให ้นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อท่ีประชุม 

       นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ท่ี 47, 48  กาํหนดให้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง และ

ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้ง

บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ในปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้อนุมติัให้แต่งตั้ ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นายณรงค ์     

พนัตาวงษ ์หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั  คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,040,000 บาท  

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอ

แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้พิจารณาขอ้เสนอ

ให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสํานักงานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั 

สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) ประกอบกบัไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์

ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติให้

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2558  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติเห็นควรเสนอท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558   เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

1)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  

                  รายนาม                          เลขท่ีใบอนุญาต             จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

  1.  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ                 4579                    4 ปี (พ.ศ.2554-2557)  

  2.  นายณรงค ์พนัตาวงษ ์                  3315                                             - 

  3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ                         4498                              -  

คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2558 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ

มานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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         2)   กาํหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,210,000 บาท ประกอบดว้ย      

               หน่วย : บาท 

                                                ปี 2558      ปี 2557      ปี 2556  เพ่ิมข้ึน 

1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี         1,320,000     1,240,000        1,155,000             80,000 

2.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส         1,890,000         1,800,000        1,740,000          90,000 

                รวม                        3,210,000         3,040,000        2,895,000            170,000 

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เป็นเงิน 170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีออกใหม่ซ่ึงทาํให้

ระยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจด

ทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบวา่ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชบ้ริการอ่ืน (Non Audit Service Fee) จาก บริษทั 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แต่อยา่งใด 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

       ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

จาํนวนเสียงท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี 1,134,011,891 เสียง 

เห็นดว้ย         1,133,724,792   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9767 

ไม่เห็นดว้ย           263,089   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0232 

      งดออกเสียง     24,010   เสียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัใิห้แต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกลุ และ/หรือนายณรงค์ พนัตาวงษ์ และ/หรือ

นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 โดยมี

ค่าตอบแทนไม่เกนิ 3,210,000 บาท ตามทีเ่สนอ  

วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ ผูถื้อหุ้น เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมวา่  ไดมี้การกล่าวถึงประเด็นท่ีมีผูถื้อ

หุน้เขา้มาตั้งคาํถามเป็นคาํถามท่ีไม่ใช่ภาษาแม่ ซ่ึงดิฉันและผูถื้อหุ้นหลายท่านไดมี้ความเห็นและไดมี้ขอ้แนะนาํไปแลว้

บา้งนั้น จึงขอเสนอความเห็นในประเด็นท่ีแตกต่างเล็กน้อย เพ่ือพิจารณาว่าในการประชุมคราวต่อไปในหนังสือเชิญ

ประชุมขอใหร้ะบุไวใ้ห้ชดัเจนวา่ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีตอ้งการถามเป็นภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาไทย ขอให้ติดต่อกบั

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีจะทาํการแปลประสานงาน จะไม่อนุญาตให้พูดในท่ีประชุม เพราะวา่ผูถื้อหุ้นอ่ืนอาจจะไม่เขา้ใจ

และอาจจะตอ้งแปล ซ่ึงผูถื้อหุน้อ่ืนก็อาจอยากทราบประเด็นท่ีท่านมีความเห็น และถามในคาํถามนั้นดว้ย และสาํหรับใน
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หนงัสือเชิญประชุม การมอบฉนัทะไดมี้แบบมอบฉันทะอยู ่2 แบบ ท่ีส่งใหแ้ลว้ไม่ไดส่้งแบบ ก. และไม่มีใหด้าวน์โหลด 

จึงขอเสนอวา่แมไ้ม่ไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ให้กบัผูถื้อหุ้น ก็ขอให้เพ่ิมให้สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์

ดว้ย 

นายศกัดา ตั้งศกัด์ิสถิตย ์ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่  ในรายงานการประชุมท่ีวา่บริษทัมีรายไดป้ระมาณสอง

หม่ืนกวา่ลา้นบาท และท่ีประธานฯ กล่าววา่บริษทัสามารถรับงานไดเ้พ่ิมถึงข้ึนอีกประมาณ 20-30 % จึงสงสัยวา่ ถา้ใน

การปรับปรุงงานในปีน้ี งานเท่าท่ีทราบจะคอ่นขา้งมากเป็นหลกัแสนลา้นบาท อาจจะ 5 ปี บริษทัรับงานค่อนขา้งมากเป็น

แสนลา้นบาท ในขณะน้ีคือบริษทัสามารถท่ีจะรับงานไดเ้พ่ิมสูงสุดประมาณเท่าไหร่ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ บริษทัสามารถสร้างรายไดต่้อปีเพ่ิมจาก 35,000 

ลา้นบาท ไปเป็น 50,000-60,000 ลา้นบาท ซ่ึงงานท่ีออกมาอาจจะดูวา่เยอะ แต่ว่างานทั้งหลายถา้เป็นไปตามเป้าหมาย 

บริษทัน่าจะมีโอกาสประมูลได ้20-30 % แต่ว่างานดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาในการก่อสร้าง ไม่ใช่ออกมาและก่อสร้างเสร็จ

ภายในเวลา 1-2 ปี อีกประเด็นหน่ึงงานในมือท่ีมีอยูป่ระมาณเกือบแสนลา้นบาท ณ ปัจจุบนั ในหน่ึงหรือสองปีขา้งหนา้ก็

จะลดลงไปพอสมควร เพราะฉะนั้นทางดา้นกาํลงัคน เคร่ืองจกัร การเงิน ท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมและสะสมไวอ้ยา่งท่ีท่านผู ้

ถือหุ้นไดแ้นะนาํ บริษทัไดส้ะสมเพ่ือจะเพ่ิมขีดความสามารถในการรับงานเพ่ิมข้ึนและลงทุนเพ่ิมข้ึนในโครงการท่ีเป็น

ประโยชน์และใหก้าํไร ใหผ้ลตอบแทนท่ีมัน่คงกบับริษทั  

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ในกรณีการเกิดแผ่นดินไหว สําหรับประเทศไทยไดมี้การ

ป้องกนัเร่ืองเข่ือน อุโมงค ์รถไฟฟ้าใตดิ้น อุโมงคใ์ตน้ํ้ า รับไดเ้ท่าไหร่   

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ ในเร่ืองแผน่ดินไหวนั้นไดค้าํนึงไวเ้รียบร้อยแลว้ 

เช่น โครงการฝายนํ้ าลน้ท่ีไซยะบุรี ก็ไดเ้พ่ิมความแข็งแกร่งสามารถท่ีจะรับแผ่นดินไหวไดป้ระวติัเกินห้าพนัปี วา่ในห้า

พนัปียอ้นหลงั เคยแผ่นดินไหวสูงสุดเท่าไหร่ อยา่งไร ก็ไดใ้ส่ความแข็งแรง ใส่เหล็ก คาํนวณคุณภาพคอนกรีตเพียงพอ

ไวแ้ลว้ สาํหรับอุโมงคร์ถไฟฟ้าใตดิ้นในกรุงเทพมีความยืดหยุน่พอท่ีจะต่อตา้นแผ่นดินไหวไดอ้ยา่งดี จากประวติัท่ีเกิด

แผ่นดินไหวท่ีประเทศญ่ีปุ่นคร้ังหลงัสุดท่ีแรงแรง รถไฟฟ้าใตดิ้นสามารถใชง้านไดต้ามปกติ เน่ืองจากวา่ความยืดหยุน่

ของตวัอุโมงคจ์ะดีกวา่ตวัโครงสร้างบนบก ของท่ีประเทศไทย การคาํนวณความยืดหยุน่ต่างๆ ไดเ้ตรียมเพียงพอไว ้ไม่

ตอ้งกงัวล 

MR. BASANT KUMAR DUGAR   ผูถื้อหุน้ กล่าวเป็นภาษาองักฤษ   ซ่ึงสรุปความเป็นภาษาไทยไดด้งัน้ี 

ขอชมรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั และอยากจะให ้กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัใหมี้เร่ืองการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยืนเป็นวาระเฉพาะกิจ บริษทัไดใ้ชง้บประมาณจาํนวนมากในกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ซ่ึงปัจจุบนัทัว่โลกกาํลงัให้

ความสาํคญักบัการพิจารณารายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน แต่ผูถื้อหุน้ยงัไม่มีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน

การพฒันาอย่างย ัง่ยืนของบริษทัเลย ทั้งๆ ท่ีรายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการนาํเสนอรายงานผลประกอบการของ

บริษทั  ผูถื้อหุ้นอยากใหก้ล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ไว้

ในบทนาํของรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั ซ่ึงช่วยยกระดบัประเทศไทย  ประการท่ีสอง ผูถื้อหุ้นเสนอให้มี

การพิจารณาการเลือกใชก้ฎหมายภายในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกาํลงัจะมาถึง ซ่ึงจะช่วย

ทาํให้หุน้ของบริษทัน่าลงทุนในกระดานซ้ือขาย ทั้งในประเทศและในภูมิภาค ประการท่ีสาม เสนอให้มีการส่งจดหมาย

ข่าวอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Newsletters) ผูถื้อหุน้ โดยเฉพาะข่าวในแง่ดี เพราะประชาชนไดรั้บข่าวสารในแง่ลบจากแหล่งข่าว

ต่างๆ อยูแ่ลว้ ทั้งน้ี เพ่ือให้การเผยแพร่ข่าวในแง่ลบให้ลดนอ้ยลง  การนาํเสนอข่าวในแง่ดีของบริษทัอยา่งทนัท่วงที จะ

ช่วยให้ประชาชนยงัคงมีความมัน่ใจในหุ้นของบริษทัอย่างต่อเน่ือง ผูถื้อหุ้นกล่าวขอบคุณคุณอศัวิน คงสิริ  ประธาน
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กรรมการบริษทั และคุณปลิว ตรีวิศวเวทย ์ประธานกรรมการบริหาร เก่ียวกบัวาระผูส้อบบญัชีท่ีผูถื้อหุ้นไดก้ล่าวถึงใน

วาระท่ีผา่นมา เม่ือค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึน ผูส้อบบญัชีก็ควรมีผลงานท่ีดีเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน รวมทั้งควรมีขอ้มูลดว้ยวา่ 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้แก่บริษทัใดบา้ง เพ่ือปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อีกประการคือ เกณฑใ์นการสอบบญัชีต่าง ๆ ควรจะมีความครอบคลุม

รอบดา้น และเขม้งวดยิ่งข้ึน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาความถูกตอ้งของงบการเงินของบริษทัไดดี้ข้ึน 

ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัชาวต่างชาติ  รวมทั้ งอยากให้มีขอ้สัญญาการเก็บรักษาความลบักบัผูส้อบบญัชี และ

กรรมการ เก่ียวกบัขอ้มูลของบริษทั  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และแจ้งว่าในการประชุมคร้ังต่อไปจะไม่อนุญาตให้ถามคําถามเป็น

ภาษาองักฤษ  

MR. BASANT KUMAR DUGAR   ผูถื้อหุน้ กล่าวเป็นภาษาองักฤษ  ซ่ึงสรุปความเป็นภาษาไทยไดด้งัน้ี 

แสดงความเห็นวา่ ตนเองเป็นผูถื้อหุ้น เขา้ใจดี และหากมีส่งคาํถามไวล่้วงหน้า ก็คงจะมีการแปลคาํถามได ้พร้อมแปล

คาํตอบกลบัมาให้ผูถื้อหุ้นทราบ  แต่บางเร่ืองเป็นส่ิงท่ีผูถื้อหุน้อยากกล่าวช่ืนชมกรรมการ ส่วนเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไม่เขา้ใจ ก็

คงไม่มีอะไรจะพดู แต่ส่ิงท่ีกล่าวไปนั้น เห็นวา่เป็นคาํแนะนาํและคงเป็นประโยชน์ ซ่ึงในส่วนน้ีผูถื้อหุน้ตอ้งขอขอบคุณ

ท่ีรับฟัง 

 ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูส้งัเกตการณ์การตรวจนบัคะแนน และช้ีแจงรายละเอียด

เร่ืองการจดัทาํรายงานการประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัจะแจง้มติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํการถดัไป และบริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมให้

แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม รวมทั้งนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.ch-karnchang.co.th อนัจะทาํให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการ

ประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ 

ประธานฯ  แจง้วา่ บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และนาํเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมต่อผูถื้อหุน้ รวมทั้งสรุปมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ครบถว้นทุกวาระแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ี

สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และเม่ือไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีจะตอ้งพิจารณา ประธานฯ จึง

ปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.30 น.        

 

 

    

                               (นายอศัวนิ คงสิริ) 

                             ประธานท่ีประชุม 

 

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

                    เลขานุการบริษทั 

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

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่4  :  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินกาํไร 

 

1.  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51. กาํหนดวา่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณี

ท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และขอ้ 52. กาํหนดให้บริษทั

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น   
 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ไดพิ้จารณาวา่บริษทัมีผลกาํไร

พอสมควรท่ีจะจ่ายปันผลระหวา่งกาลได ้ จึงไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวดคร่ึงปีแรกของ

ปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 

3. ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงัน้ี 
                                   (บาท) 

  กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกมา-ตน้งวด              6,821,990,595.56  

  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2558                 2,481,327,633.45             

  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได ้          13,552,672.80 

  กาํไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจดัสรร             9,316,870,901.81   

  จดัสรรกาํไรเพ่ือเป็น   - สาํรองตามกฎหมาย                                       (309.80)  

             -  เงินปันผลจ่าย            (1,016,331,018.20)  

กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่จดัสรรยกไป-ปลายงวด           8,300,539,573.81     

 4. บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของแต่ละปี โดยคาํนึงถึงผลประกอบการ 

โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

          
  ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 2,481,327,633.45 2,098,424,389.00 3,004,709,302.00 

2.  จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,693,896,872 1,693,896,872 1,652,585,336 

3.  อตัราจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.65 0.55 0.427778 

4.  จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 1,101,032,966.80 931,643,279.60 706,939,650.47 

5.  อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 44.37% 44.40% 23.52% 
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 5. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 พิจารณางบการเงินของบริษทัแลว้

เห็นว่าในปี 2558 บริษทัมีกาํไร เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท 

ดงันั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2558  ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท แลว้ เงินปันผล

สําหรับปี 2558 เท่ากบัอตัรา   หุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกวา่ 1,101,032,966.80 บาท คิดเป็นสัดส่วนการ

จ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.37 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ี

กาํหนดไว ้โดยวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558 คือวนัท่ี 10 

พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 (ข้ึน

เคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559) และกําหนดจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดคร่ึงปีหลังของปี 2558 วนัท่ี 27 

พฤษภาคม 2559 ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ เงินปันผลสาํหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท  จ่ายจาก

กาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดิตในการ

คาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 
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      ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5  :  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 

1.  หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มี

ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั กรณีท่ีเป็นกรรมการซ่ึงออก    

ตามวาระจะพิจารณาวา่ มีประวติัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสัตย ์และสามารถทุ่มเท

อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให ้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

2. กรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 จาํนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

     1.   นายอศัวนิ คงสิริ  (กรรมการอิสระ) 

     2.   นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร  (กรรมการอิสระ) 

    3.   นายภาวิช ทองโรจน์  (กรรมการอิสระ) 

     4.   นายกาํธร ตรีวศิวเวทย ์ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 สาํหรับการท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีบริษทัได้

แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการใชสิ้ทธิดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของ

บริษทั www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

4. ความเห็นของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 โดย

ไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระพิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซ่ือสตัย ์ และทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

ต่อบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการมอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและ

ขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการบริหารจดัการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายช่ือ

ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 

ช่ือ                :        นายอศัวนิ คงสิริ      

อาย ุ :  70 ปี 

สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -      ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics &  

   Economics มหาวทิยาลยัออ็กซ์ฟอร์ด ประเทศองักฤษ 

ประวติัการอบรม :         -      หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 6  

                  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

           -      หลกัสูตร Chairman 2000 รุ่น 5/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-   หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 11/2544 

       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ.ไทยโอริกซ์ ลีสซ่ิง 
  2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ช.การช่าง  
  2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ  
  2542 - ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอชทีแอล  

  2537 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ช.การช่าง  

  2536 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ  
  2524 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ผาแดงอินดสัทรี  
ประสบการณ์ :   2554 - 2557  กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  2553 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
  2552 - 2555 รองประธานกรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้า 

  2552 - 2553 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
  2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
  2548 - 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
  2544 - 2555  กรรมการอิสระ บมจ.ผลิตไฟฟ้า 
  2542 - 2546 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
          2533 - 2541 กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม 
    แห่งประเทศไทย 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :       21 ปี  

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 

ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั               :      - ไม่มี - 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   : -  กรรมการอิสระ บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 
     -  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอเอชทีแอล  

            -  กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ 

     -  กรรมการอิสระ บมจ.ผาแดงอินดสัทรี  
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :     จาํนวน 3 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั       

อยา่งมีนยัสาํคญั              :      - ไม่มี - 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558          :      คณะกรรมการบริษทั 7/7   
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)               
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      10 ตุลาคม 2537 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง      :   1. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานกรรมการบริษทั   มีบทบาทสาํคญัในการช้ีนาํ 

กรรมการ                  และใหค้าํปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือร่วมกนั 

                  กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั    พร้อมทั้งกาํกบัดูแล 

                  ใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี 

                  ประสิทธิภาพ 

                 2. ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

                  กาํกบัดูแลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหอ้ยูใ่นประเด็น   และ 

                     เป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถขจดัความขดัแยง้ในท่ีประชุมและสร้างความเห็น 

                     ร่วมกนัเป็นมติของท่ีประชุมไดเ้ป็นอยา่งดี 

              3. ดูแลและจดัการใหก้ารดาํเนินการของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์

                             และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และรักษาผลประโยชนข์องบริษทั 

                                     บนพ้ืนฐานของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 
ช่ือ :  นายวฑูิร เตชะทศันสุนทร 

อาย ุ :   75 ปี 
สญัชาติ :  ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรม :         -    หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 2/2543 
                 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
                      -    กรรมการอาชีพในทาํเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่น 1/2550 
   -    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 3/2553 

         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

           -    หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 

         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย       
ตาํแหน่งปัจจุบนั : ก.พ.2559 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
  ธ.ค.2558 - ปัจจุบนั   กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

                                 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
  2558 - ปัจจุบนั          กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยศรี ประกนัภยั 
  2557 - ปัจจุบนั          ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง  
  2550 - ปัจจุบนั          ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง บมจ.ช.การช่าง  
  2547 - ปัจจุบนั          กรรมการ มูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย 

  2542 - ปัจจุบนั          กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ช.การช่าง  
  2534 - ปัจจุบนั          รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ.กระจกไทย-อาซาฮี  
  2531 - ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั พทัยาเอสเตท จาํกดั 
  2531 - ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั ศรีราชารีสอร์ท จาํกดั 
  2531 - ปัจจุบนั          กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เกียรติธานี คนัทรี คลบั จาํกดั 

  2530 - ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั ไดอะโฆรม เคมิเคิล จาํกดั 
  2529 - ปัจจุบนั          กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
ประสบการณ์  2548 - 2558              กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

                                 และกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ   
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :       18 ปี  
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 

ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

การถือหุน้ในบริษทั          :        256,250 หุน้ (คิดเป็น 0.02 %ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   :   -  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า    

           กรุงเทพ                 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :   จาํนวน 10 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งมี

นยัสาํคญั              :      -ไม่มี - 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558          :      คณะกรรมการบริษทั         7/7   
(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)              คณะกรรมการตรวจสอบ     5/5  
                 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน       2/2     
                    คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 4/4 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      30 เมษายน 2542 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง      :    1. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีสอบทาน 

กรรมการ                   ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษทัก่อนนาํส่งต่อตลาด  

                              หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  

                              รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการเก่ียวโยงใหถู้กตอ้งครบถว้น 

               2. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 

                      ค่าตอบแทน    ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ 

                   กระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรง 

                      ตาํแหน่งกรรมการบริษทั         และพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์าร 

                      พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

               3. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ 

                    บริหารความเส่ียงในการใหข้อ้เสนอแนะ     ติดตามการปฏิบติัตาม 

                 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี     ดูแลและทบทวนการบริหารความ 

                 เส่ียงโดยรวมของบริษทั กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง 
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอสิระ) 

ช่ือ : นายภาวชิ ทองโรจน์     

อาย ุ :  69 ปี 
สญัชาติ : ไทย 

วฒิุการศึกษา         :  -    ปริญญาเอก ดา้นเภสชัวทิยาของสมอง     

     มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

-    การวจิยัหลงัปริญญาเอกดา้นการทาํงานของสมอง 

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

-    ปริญญาโทดา้นชีววทิยาของสมอง มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

-    ปริญญาตรีดา้นเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

ประวติัการอบรม :      -    หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 131/2553   
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
            -   หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.4212)    
        วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
            -   หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 26/2014)    
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2557 - ปัจจุบนั              กรรมการตรวจสอบ บมจ.ช.การช่าง 

  2557 - ปัจจุบนั              ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

                                        บมจ.ช.การช่าง 

  2550 - ปัจจุบนั              กรรมการ บมจ.ช.การช่าง 

ปัจจุบนั   กรรมการบริหารสภาวจิยัแห่งชาติ 

ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสชั 

ปัจจุบนั   กรรมการและรองประธาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปัจจุบนั   นายกสภามหาวทิยาลยันครพนม มหาวทิยาลยันครพนม 

ปัจจุบนั   ศาสตราจารยพิ์เศษ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ปัจจุบนั   ศาสตราภิชาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์  : 2551 - 2557  นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ  

2550 - 2553  นายกสภาเภสัชกรรม สภาเภสชักรรม 

     2550    กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 
ค่าตอบแทน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

     2548 - 2549  กรรมการ บมจ.อสมท. 
2548 - 2549  อธิการบดีและอุปนายก มหาวทิยาลยันครพนม 

     2548    อธิการบดีและอุปนายก มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

     2548    อธิการบดี (รักษาการ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ 
ทหารลาดกระบงั       

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :        8 ปี     
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หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 

ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั          :       - ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :    - ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :    3 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั       

อยา่งมีนยัสาํคญั              :      -ไม่มี - 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558          :     คณะกรรมการบริษทั  7/7    

(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)        คณะกรรมการตรวจสอบ  5/5   
               คณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  2/2  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      12 ตุลาคม 2550 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง      :   1. ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่า 

กรรมการ                  เช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษทัก่อนนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพย ์

                  แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณา 

                  การเปิดเผยขอ้มูลรายการเก่ียวโยงใหถู้กตอ้งครบถว้น 

                 2. ใหค้าํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการ โดยเฉพาะในดา้นการ 

                  กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 

 

 

นิยามกรรมการอิสระ   :   บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5 %            

ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย        

2.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้ 

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วน

ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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3.     ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น  บิดามารดา       

คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4.      ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 

อาํนาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้  รวมถึงการทาํ

รายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับ

สินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ้ าประกนั การให้

สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี

ท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับุคคลเดียวกนั 

5.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ 

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการ

ทางวชิาชีพนั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่      

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย    

9.      ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
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ข้อมูลอ่ืนๆ ของกรรมการอสิระ ทีไ่ด้รับเสนอช่ือ     
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 

 

นายอศัวนิ 

 คงสิริ 

นายวฑูิร 

 เตชะทศันสุนทร 

นายภาวชิ  

ทองโรจน์ 

1.  การถือหุน้ในบริษทั (ณ 31 ธนัวาคม 2558) 

     -  จาํนวนหุน้ (หุน้) 

     -  สดัส่วนของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด        

 

ไม่มี 

 

 

256,250 

0.02 

 

ไม่มี 

2.  เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ  

     บริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

3.  การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/  

     บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคลท่ีอาจ 

     มีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  

3.1 เป็นกรรมการท่ี มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

พนักงาน ลูกจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจาํ 

3.2 เป็นผู ้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู ้สอบบัญชี หรือ      

ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

3.3 มีความสัม พัน ธ์ท างธุรกิจ  (เช่น  การซ้ือ /ขาย

วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้ืม

เงิน) 

 

 

 

 

ไม่เป็น 

 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่เป็น 

 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่เป็น 

 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่มี  
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

              
ช่ือ : นายกาํธร ตรีวศิวเวทย ์

อาย ุ :  66 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  -     ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยกีารเกษตรบณัฑิต  
                 วทิยาลยับณัฑิตสกลนคร 
ประวติัการอบรม :         -     หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 50/2547 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

-     หลกัสูตร Financial for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

-     หลกัสูตรผูน้าํการเปล่ียนแปลงระดบัสูง ปี 2551 สถาบนั Grid 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : 2552 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง 

  2542 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซพัพลาย จาํกดั 

  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จาํกดั  
  2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอกกาํธร จาํกดั 
  2535 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จาํกดั 
  2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ช.การช่างเรียลเอสเตท จาํกดั 

  2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รอยลั ระยอง เรียลเอสเตท อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

  2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จาํกดั 

  2531 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั 
  2526 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มหาศิริ สยาม จาํกดั 
  2524 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

  2516 - ปัจจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประเสริฐวทิยก่์อสร้าง 
   
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ         :      7 ปี    

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา        :       พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 

ดาํเนินธุรกิจ   รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน 

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั          :      102,775 หุน้ (คิดเป็น 0.006 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     :      - ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   :      จาํนวน 11 แห่ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัหรือกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั      

อยา่งมีนยัสาํคญั                :      - ไม่มี - 
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การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558          :      คณะกรรมการบริษทั      7/7   

(จาํนวนคร้ังเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังจดัประชุม)          คณะกรรมการบริหาร     13/13 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั       :      24 ธนัวาคม 2551 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง      :   1. ใหค้าํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชนใ์นการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการ              2. เสนอความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนใ์นดา้นการบริหาร 

                     จดัการ  
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        ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6  :  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1)  ในปีท่ีผา่นมาท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัโดยให้

จ่ายโบนัสกรรมการสําหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ใน

วงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท 

  2)  ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ       

ของกรรมการ นอกจากนั้ นยงัได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าท่ี ท่ี รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  

                1.  โบนสักรรมการ :      เป็นเงินรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการโดยกาํหนดเป็นวงเงิน ซ่ึงพิจารณา 

                     ความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใน 

                     ปีท่ีผา่นมา 

                2.  ค่าตอบแทนกรรมการ :      เป็นค่าตอบแทนสาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการโดยกาํหนดเป็น 

                     วงเงินรายปี ประกอบดว้ย 

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

      พิจารณาตามตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั และการเป็นสมาชิกใน   

      คณะกรรมการชุดยอ่ย 

      โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง กาํหนดเป็นจาํนวนเงินคงท่ี                 

      ทั้งปีและจ่ายทุกคร่ึงปี 
 

  2.2  ค่าเบ้ียประชุม 

   จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ โดย   

   มีกาํหนดจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

  3)  สําหรับโบนัสกรรมการประจําปี 2558 และค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 นั้ น  ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2559 เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ดงัน้ี 
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(1)   โบนสักรรมการสาํหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยแยกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ ดงัน้ี 

 

ตาํแหน่ง จาํนวนคน จาํนวนเงิน (บาท) 

1. ประธานกรรมการบริษทั  1 1,154,189 

2. ประธานกรรมการบริหาร  1 1,154,189 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  1 1,154,189 

4. กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  6 5,329,334 

5. กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ  2 1,800,156 

6. กรรมการบริษทั  1 407,939 

รวม  12 10,999,996 

 

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

  1.  ค่าตอบแทนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

                            1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

       ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั               200,000  บาทต่อปีต่อคน 

          ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ              200,000  บาทต่อปีต่อคน 

          ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร               100,000  บาทต่อปีต่อคน 

   1.2  เงินประจาํตาํแหน่ง 

                   ประธานกรรมการบริษทั                  550,000  บาทต่อปี 

          ประธานกรรมการบริหาร                 300,000  บาทต่อปี 

          ประธานกรรมการตรวจสอบ                 200,000  บาทต่อปี 

          ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน                  100,000  บาทต่อปี 

          ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง          100,000  บาทต่อปี 

          ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   100,000  บาทต่อปี 

2.  ค่าเบ้ียประชุม จ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

โดยค่าเบ้ียประชุมสาํหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารคร้ังละ 20,000 บาทต่อ

คน และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนทุกคณะคร้ังละ 10,000 บาทต่อคน 

        ทั้งน้ี โดยบริษทัไม่มีการใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดงักล่าว 
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            ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่7 :  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 

 

  1.  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. และขอ้ 48. กาํหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ังและตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ

เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

2.  ในปี 2558    ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหแ้ต่งตั้ง   นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  หรือนายณรงค ์      

พนัตาวงษ ์ หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ  แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,210,000 บาท  

     เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกเสนอ

แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

     ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาขอ้เสนอ

ให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ประกอบกบัได้

พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้คาํปรึกษาใน

มาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอ

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2559  

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ีประชุม 

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ ดงัน้ี 

1)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั        

       รายนาม                   เลขท่ีใบอนุญาต         จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

                       1.  นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ           3844                  5 ปี (พ.ศ.2549-2553) 

                2.  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน           3930                        - 

                3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ         4498                        -  

       คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2559      ทั้งน้ี  

              ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นั้น ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น 

              ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

              กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

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

                 ปี 2559        ปี 2558      ปี 2557       เพ่ิมข้ึน 

            1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี       1,370,000       1,320,000    1,240,000            50,000 

            2.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส           1,980,000      1,890,000    1,800,000            90,000 

      รวม            3,350,000      3,210,000    3,040,000          140,000 
 

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เป็นเงิน 140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.36 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ

เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีออกใหม่ซ่ึงทาํให้

ระยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบวา่ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ใน รอบปี บัญ ชี ท่ี ผ่าน มา บริษัท และบ ริษัท ย่อยไม่ มีการใช้บ ริการ อ่ืน  (Non Audit Service Fee) จาก            

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แต่อยา่ง

ใด 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่8 :  พจิารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้             

                                                                        เป็นจํานวนคงค้างไม่เกนิ 35,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม  

                                                                ไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท 

 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติเห็นควรเสนอท่ีประชุม   

ผูถื้อหุ้นพิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนคงคา้งไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิม   

ไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัหุน้กู ้ดงัน้ี  

       วตัถุประสงค ์ : เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั และเป็นแหล่งเงินทุน เพ่ือการ

ดาํเนินกิจการของบริษทั และ/หรือเพ่ือชาํระคืนหน้ี 

       ผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

       ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมี หรือไม่มีหลกัประกนั 

  และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก็้ได ้

       มูลค่ารวมของหุน้กู ้ : ยอดคงคา้งหุ้นกู้ท่ีไดรั้บอนุมติัให้ออกจาํหน่ายขณะใดขณะหน่ึงใน

วงเงินรวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท  (ขยายจากเดิมท่ีวงเงินคงค้าง

จาํนวนรวมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท) โดยคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุน้กู้

ในรูปแบบต่างๆ กนั คร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ  โดยเม่ือหุน้กูจ้าํนวนใด

จาํนวนหน่ึงครบกาํหนด สามารถออกและเสนอขายไดใ้หม่   

                   อายหุุน้กู ้ : ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

  จะกาํหนด 

      อตัราดอกเบ้ีย : อตัราท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะกาํหนด 

      การเสนอขาย : เสนอขายแก่นกัลงทุนทัว่ไป ทั้งน้ี อาจจะเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราว

เดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้    

ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหุ้นกู้ ประเภท

หลักประกัน จาํนวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัรา

ดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชาํระคืนเงินตน้ วิธีการเสนอ

ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามท่ีสภาวะการณ์จะเอ้ืออาํนวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดย

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน คร้ังเดียวหรือ
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แบ่งเป็นคราวๆ ก็ได ้และมีอาํนาจแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ/หรือ

นายทะเบียนหุ้นกู ้และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรือผูรั้บประกนัการ

จัดจาํหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษาและผูท่ี้เก่ียวข้องต่างๆ รวมทั้ งการ    

ตกลงทําสัญญา แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอ่ืนใดกับผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง การจดัเตรียม ติดต่อ ใหข้อ้มูล การยืน่คาํขอเอกสารหลกัฐาน

ต่างๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์ตลาดรองซ้ือขายตราสารหน้ี สถาบันจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง และการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวภายใตข้อ้กาํหนดของประกาศ ขอ้บงัคบั 

หลกัเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการดาํเนินการใดๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม 
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รายละเอยีดของกรรมการอสิระ                           
(ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น)                                          

 

ช่ือ : นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ  

ตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

  กรรมการอิสระ  
อาย ุ :  78 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ท่ีอยู ่ :  747/7 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

วฒิุการศึกษา        :  -    ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์และประกาศนียบตัรชั้นสูงทางความสัมพนัธ์       
                                                ระหวา่งประเทศ (University of North Carolina at Chapel Hill,N.C.)  
     ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-    ปริญญาตรี สาขาอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-    ประกาศนียบตัรการบริหารจดัการสมยัใหม่ วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  

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

            -    หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548 

         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
    -    หลกัสูตร Fraud and Corruption Risk in Economic Downturn 

         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
     -    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 3/2553 

         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     

     -    หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่น 3/2555 

         สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร     
ประวติัการทาํงาน : 2557 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง 

  2550 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง บมจ.ช.การช่าง 

  2543 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ช.การช่าง 
  2532 - 2541 ผูอ้าํนวยการ สาํนกัข่าวไทย 
                      รองผูอ้าํนวยการ องคก์ารส่ือสารมวลชลแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 
การถือหุน้ในบริษทั              :      -ไม่มี- 
   
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา 

และส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา       :      มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 

   

ประเภท ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

  1. บุคคลธรรมดา   

     - มาประชุมดว้ยตนเอง    - บตัรประจาํตวัประชาชน    - หนงัสือเดินทาง 

     - มอบฉนัทะ    - บตัรประจาํตวัประชาชน ผูรั้บมอบฉนัทะ     - บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

       ของผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) 
    - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    - สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อม 

      ผูม้อบฉนัทะพร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง      การรับรองเอกสารถูกตอ้ง 

   - หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)   - หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
  2. นิตบุิคคล   

    - บตัรประจาํตวัประชาชน ผูรั้บมอบฉนัทะ    - บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

       ของผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) 
    - สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั และสาํเนาบตัร    - สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั และสาํเนาบตัร 

      ประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อาํนาจ       ประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของ 

      พร้อมรับรองเอกสารถูกตอ้ง      กรรมการผูมี้อาํนาจ  พร้อมรับรองเอกสาร 
       ถูกตอ้ง (แลว้แต่กรณี) 
   - หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)   - หนงัสือมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 

วธีิการมอบฉันทะ 
 

  ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5)      

พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดแบบของหนงัสือมอบฉนัทะไวจ้าํนวน 3 แบบ ดงัน้ี 

  -  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

  -  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

  -  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  

         บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีจดัพิมพบ์าร์โคด้ แบบ ข. ของผูถื้อหุน้แต่ละรายตามแบบท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้กาํหนด หากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก                 

และดูแลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ไดจ้าก  
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 http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html    และโปรดนาํหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   ท่ีมีบาร์โคด้มา

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

  ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดาํเนินการ

ดงัน้ี 

  1.  ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

  2.  ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. 

หรือ แบบ ค.) 

  3.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษทั คือ นายถวลัยศ์กัด์ิ สุขะวรรณ โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบ

ฉนัทะ ทั้งน้ีขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

   4.  ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้ง     

และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้ งน้ี บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะ              

ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  5.  เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงับริษทั      

เพ่ือตรวจสอบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 

  ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยก          

การลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง

บางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็น   

ผูรั้บฝาก และดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่    

เวลา 7.30 น. เป็นตน้ไปในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล 

เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมา

พร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13) 

 

การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 40. กาํหนดไวว้า่ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง โดย

การออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  1. วาระทัว่ไป 

       1.1  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยการใชบ้ตัรลงคะแนนสียงเฉพาะสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ี

ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้ งน้ีถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงให้ถือว่า        

ผูถื้อหุ้นเห็นด้วยตามมติท่ีนําเสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร

ลงคะแนนดงักล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้ง

http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
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ออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น

บางส่วน 

       1.2  ในกรณีมอบฉนัทะ 

                             ก.  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น                 

                                  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ให ้                                 

                                  ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

                            ข.  หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือ 

                                  มอบฉนัทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด  

                                  นอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม  

                                  ขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

  2.  วาระเลือกตั้งกรรมการ 

  สาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 16. กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง

หุน้ต่อหน่ึงเสียงและมีวธีิการออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

  (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

  (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น                        

                          กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

  (3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน                         

                          กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา 

                          มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 

  ผูถื้อหุ้นทุกท่าน (ยกเวน้กรณีผูม้อบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแลว้ ไม่ตอ้งออกเสียงอีก) จะไดรั้บ

บตัรลงคะแนน เพ่ือลงคะแนนเสียงให้กบักรรมการแต่ละท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน

เสียงเฉพาะสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ทั้งน้ีถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย

หรืองดออกเสียงให้ถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในหอ้งประชุม 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

ผูถื้อหุน้ 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

มาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน  
มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียน 
 ผู้รับมอบฉันทะ 

 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประชาชน 
แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 

ผูม้อบฉนัทะและบตัรประชาชนผูรั้บมอบฉนัทะ 

*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 9.30 น) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 

ตามลาํดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน 

วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(สาํหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน 

(ยกเวน้ระเบียบวาระท่ี 5 เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกราย) 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
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ข้อบังคับของบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ขอ้ 33. การประชุมใหญ่ของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด   

 

 ขอ้ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั”      

การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระทาํภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุม        

ผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั”  
       คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน     

ซ่ึงมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้ งหมด เข้าช่ือกันทําหนังสือ                

ในฉบบัเดียวกนั ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัก็ได ้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุเหตุผลวา่ให้

เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผู ้

ถือหุน้  
  
 ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ือง

ท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  
              อน่ึง  คาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม

ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  
 

 ขอ้ 36. การประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่  

ยีสิ่บห้า (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 

(1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
              ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 

การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 

และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้ง

ครบองคป์ระชุม  
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 ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 

 ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ 
              การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทั

มหาชนจาํกดักาํหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
     ก.      จาํนวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่ 
     ข.      ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ  
     ค.      คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 

 ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  
             ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู ้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ นมิได ้

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ   
              การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ   

จากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
              เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมด    

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั                

การมอบหมายให้แก่บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วธีิการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

 ขอ้ 15. บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น

เป็นผูพิ้จารณาเลือกตั้ ง และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือก

กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ และ

ตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น

ราชอาณาจกัร   
 

 ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี   
          1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อทุกหน่ึงหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
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               2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนกรรมการทั้งหมด      

ท่ีจะต้องเลือกตั้ งในคราวนั้ น หรือหากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเป็นรายบุคคล           

ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียง

เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
               3) ในกรณีท่ีทาํการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลง

มาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง

ไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ใชว้ิธีจบั

สลาก  
 

 ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) 

โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

(1/3) 
             กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่า  

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  
             กรรมการผูพ้น้จากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ 
 

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
  
 ขอ้ 17. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด  
             กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็

ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  

             ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้ ง              

เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  
 

การจ่ายเงนิปันผล 
 

 ขอ้ 51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่    

หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
            เงินปันผลให้จ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม         

ผูถื้อหุน้ 
            ในกรณีท่ีบริษทัยงัจาํหน่ายหุ้นไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบ            

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้
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              คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไร

สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
              การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ      

แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพ์

ดว้ย มิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  

 
 ขอ้ 52. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษทัหรือมากกวา่นั้น โดยใหค้ณะกรรมการจดัทาํความเห็นเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 ขอ้ 54. บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพย ์       

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนั

และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อแนะนําการเดนิทาง 

 

• รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT  :  สถานีหว้ยขวาง (ใชป้ระตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคาร เลอ คองคอร์ด) 

• รถประจาํทาง  :   36ก, 54, 73, 136, 137, 179, 185, 206 

• รถปรับอากาศ  :   ปอ.73ก, ปอ.137, ปอ.172, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528 

• รถยนต ์ :     มีบริการพ้ืนท่ีสาํหรับจอดรถ 
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