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เวลาและสถานที่
 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ หองบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนน 

เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กิจการเบื้องตน
 นายสานติ กระจางเนตร ประธานกรรมการ ทำหนาที่เปนประธานที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน และแนะนำกรรมการ 

ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังมีรายนามตอไปนี้

 กรรมการ   

 1. นายสานติ กระจางเนตร ประธานกรรมการ 

 2. นายกิริต ชาห รองประธานกรรมการ

 3. นายประทีป วงศนิรันดร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 4. นายภมรศักดิ์  สุรคุปต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 5. นายอนูโมลู รามากริชนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 6. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ

 กรรมการและผูบริหาร  

 1. นายสมชาย  จองศิริเลิศ กรรมการและดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร

 2. นายสุรศักดิ์  โอสถานุเคราะห กรรมการ / เลขานุการบริษัท

    และดำรงตำแหนงผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร

 ผูสอบบัญชี  

 1. นายวิสุทธิ์   เพชรพาณิชกุล      บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

 1. นายสุธี ผองไพบูลย สำนักงานกฎหมายสุธี ผองไพบูลย

 ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 ยกเวนวาระที่ 5 ผูถือหุนที่มา 

ประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนใหสิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหใชบัตรลงคะแนน 

เสียงที่บริษัทฯ จัดให โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงตอไป  ผูถือหุนทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงตอหนึ่งหุน  

(1 share : 1 vote) หากไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นำเสนอ

 ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด  

สวนผูถือหุนที่ทำหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้น 

บริษัทฯ ไดนำคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่อง 

คอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระแลว

 สำหรับวาระที่ 5 ประกอบดวย 5.1, 5.2 และ 5.3 เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง จากผูถือหุนทุกทาน

สิ่งที่สงมาดวย 1
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 มติของที่ประชุมจะตองประกอบไปดวยคะแนนเสียง ดังนี้

• วาระที่ 1 – วาระที่ 7 (ยกเวนวาระที่ 5.3) ตองผานมติที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน

• วาระที่ 5.3 (คาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ) ตองผานมติที่ประชุมดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 2 ใน 

3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ กลาววา หากผูถือหุนประสงคจะซักถามหรือตองการใหคณะกรรมการหรือฝายจัดการช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็น 

ใด ขอใหผูถือหุนแจง ช่ือ นามสกุล เพ่ือจะไดบันทึกเปนขอมูลไวในรายงานการประชุม โดยผูถือหุนสามารถซักถามเม่ือจบการนำเสนอ 

ในแตละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแลว

 ประธานฯ กลาววา การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมสามัญประจำปผูถือหุนครั้งที่ 79 มีผูถือหุนรวมประชุมดวยตนเอง 

และโดยการมอบฉันทะรวม 118 ราย นับจำนวนหุนที่ถือรวมกันได 362,005,926 หุน และคิดเปนรอยละ 72.192 ของจำนวนหุน 

ที่จำหนายไดทั้งหมด ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ

 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และเร่ิมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดแจงในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำป 

ผูถือหุนครั้งที่ 79

 หลังจากประธานฯ กลาวเปดประชุม มีผูถือหุน ถือหุนจำนวน 55,807 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม รวมนับจำนวนหุน 

รวมกันได 362,061,733 หุน คิดเปนรอยละ 72.20 ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมด

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 78 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 78 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 

2554 ที่ไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวจำนวนทั้งสิ้น 18 หนา (หนา 7 - 24) โดยขอใหผูถือหุนพิจารณาสำเนารายงาน 

การประชุมทีละหนา

 ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

 ไมมีผูใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุน 

ครั้งที่ 78

 มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 78 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ดวยคะแนนเสียง 

ดังนี้

เห็นดวย จำนวน 362,061,733 เสียง คิดเปนรอยละ 100

ไมเห็นดวย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 1 มีผูถือหุน ถือหุนจำนวน 21,250 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุน 

รวมกันได 362,082,983 หุน คิดเปนรอยละ 72.21 ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำป 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปของคณะกรรมการ โดยขอให นายสมชาย จองศิริเลิศ เปนผูนำเสนอ 

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปที่ผานมา
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 เมื่อนายสมชาย จองศิริเลิศ ไดนำเสนอรายงานประจำปของบริษัทฯ ในป 2554 เสร็จสิ้น ประธานฯ ไดเปดโอกาส 

ใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น

 ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำป 

2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำป 2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นดวย จำนวน 362,082,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100

ไมเห็นดวย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายสมชาย จองศิริเลิศ ไดรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำป 2554 ดังนี้

โดยมีสัดสวนรายไดจากกิจกรรมกอสรางในปที่ผานมา ดังนี้

รายไดจากงานกอสราง 4,766 4,068 698    
รายไดรวม   4,822 4,107 715    
กำไรขั้นตน   318 526 (208)    
อัตรารอยละ-กำไรขั้นตน 6.66% 12.93%     
กำไรสุทธิ   165 351 (186)    
อัตรารอยละ-คาใชจายบริหาร/รายไดรวม (ไมรวมหน้ีสูญ) 4.26% 5.01%     
สินทรัพยรวม   4,142 3,425 717    
หนี้สินรวม   2,483 1,788 695    
สวนของผูถือหุน 1,659 1,637 22    
งานที่ยังไมไดสงมอบ ณ สิ้นป 8,413 3,839 4,574  

(หนวย : ลานบาท)

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

ป 2554 ป 2553 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ภาคเอกชน  3,319.86 69.66%
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  1,445.89    30.34%

รายไดที่เกิดขึ้น แบงตามประเภทของงานกอสรางออกเปน 

1.  Factories, industrial  1,026 21.5%    
2. Store, Warehouse  1,614    33.9%    
3. Housing, Low-rise Buildings        646 13.5%    
4. High-rise Buildings  1,447    30.4%    
5. Civil Works  33     0.7%
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผูสอบบัญชี สำหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

 ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนพิจารณางบการเงินอันประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปบัญชี 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผูสอบบัญชีที่ไดรับรองแลว ซึ่งจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพ่ิมเติม จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ 

งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผูสอบบัญชี 

 มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผูสอบบัญชี สำหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นดวย จำนวน 362,082,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100

ไมเห็นดวย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 3 มีผูถือหุน ถือหุนจำนวน 1,000 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุน 

รวมกันได 362,083,983 หุน คิดเปนรอยละ 72.21  ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจายเงินปนผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำป 2554 สำหรับ 
ผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในป 2554 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 182,916,196 บาท และไมมียอด 

ขาดทุนสะสม  จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณา

 (1) ตั้งสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,030,000 บาท เพื่อใหทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน

 (2) จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) คิดเปนอัตรารอยละ 75 ของกำไรสุทธิตอหุน ซึ่งเปนไป 

ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ เปนจำนวนเงิน 150,435,630.60 บาท โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อ 

ผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 ของ พรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 23 เมษายน 2555  และกำหนดจายเงินปนผลในวันที่ 

8 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาไมสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผล ตามหลักเกณฑที่ 

กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิได เนื่องจากเงินปนผลดังกลาวจายจากกำไรที่ไมเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตามหลักกรมสรรพากร (บริษัทฯมีคาใชจายที่อนุญาตใหถือเปนรายจายมากกวากำไรสำหรับป)

 (3) จัดสรรเงินกำไรสวนที่เหลือ จำนวน 22,450,565.40  บาท โอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น

 ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (1) การตั้งสำรองตามกฎหมาย 

เปนจำนวนเงิน 10,030,000 บาท และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ไดจัดสรรไวแลว จะเทากับ 50,150,000 บาท ซึ่ง 

เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (2) จัดสรรกำไรเพื่อการจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ  

0.30 บาท รวมเปนเงิน 150,435,630.60 บาท และ (3) กำไรคงเหลือหลังการจัดสรร 22,450,565.40 บาท ใหโอนไปยังบัญชี 

กำไรสะสมเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตอไป
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 มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (1) การตั้งสำรองตามกฎหมายเปนจำนวนเงิน 10,030,000 บาท (2) จัดสรรกำไรเพื่อการจาย 

เงินปนผล ประจำป 2554 เปนเงิน 150,435,630.60 บาท และ (3) กำไรคงเหลือหลังการจัดสรร จำนวน 22,450,565.40 บาท  

ใหโอนไปยังบัญชีกำไรสะสมเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตอไป ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

เห็นดวย จำนวน 362,083,983 เสียง คิดเปนรอยละ 100

ไมเห็นดวย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ดร. สุนิตย จุลกะรัตน – ผูถือหุน

 สอบถามเรื่องการขอเครดิตภาษีของบุคคลธรรมดา สำหรับเงินปนผลรับสำหรับปนี้ เปนกรณีเดียวกับปที่ผานมาหรือไม

 ประธานฯ

 ชี้แจงวาหลักการจายเงินปนผลสำหรับปนี้ เปนเงินปนผลที่จายจากกำไรที่ไมตองเสียภาษี

 นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห – กรรมการ

 เพิ่มเติมวา หากบริษัทจายเงินปนผลที่มาจากกำไรที่ตองเสียภาษี ผูถือหุนจะสามารถใชสิทธิ์เครดิตภาษีได แตเนื่องจาก 

บริษัทฯ ยังคงมี Tax Shield ทำใหปที่ผานมาบริษัทฯ ไมตองเสียภาษีนิติบุคคล ดังนั้น ผูถือหุนจึงไมสามารถใชสิทธิ์เครดิตภาษี 

ตอนยื่นแบบแสดงรายไดสิ้นป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดหักภาษี ณ ที่จาย สำหรับเงินปนผลที่จายใหผูถือหุนไวทุกราย ดังนั้น การที่ 

จะนำไปคำนวณรวมกับรายไดทั้งป จะขึ้นอยูกับฐานภาษีของผูถือหุนแตละราย ซึ่งหากนำไปรวมแลวจะตองจายภาษีเพิ่มก็ไมควรนำ 

ไปรวมรายได

 เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 4 มีผูถือหุน ถือหุนจำนวน 26,589 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับจำนวนหุน 

รวมกันได 362,110,572 หุน คิดเปนรอยละ 72.21 ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมวาตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการ 

ทั้งหมดตองออกจากตำแหนงในการประชุมสามัญประจำปผูถือหุนของทุกป สำหรับกรรมการที่จะตองออกตามวาระในการประชุม 

ครั้งนี้ ประกอบดวย

 (1) นายประทีป วงศนิรันดร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 (2) นายภมรศักดิ์ สุรคุปต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 ประธานฯ  ชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาสมควรเสนอชื่อ

 (1) นายกิตติพร อรุณรัตน

 (2) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

 *เขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ เนื่องจากบุคคล 

ดังกลาวเปนผูที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ที่ กจ. 12/2543 ขอ (16) ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3

 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงกำหนดออกตามวาระตามรายช่ือท่ีไดเสนอขางตน 

จำนวน 2 ทาน ทั้งนี้ขอใหผูถือหุนลงคะแนนใหกรรมการแตละทานในบัตรลงคะแนนที่แจกให โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะเก็บ 

รวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม 
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 มติที่ประชุม

 5.1.1 แตงต้ังนายกิตติพร อรุณรัตน ใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี

เห็นดวย จำนวน 362,028,886 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98

ไมเห็นดวย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง จำนวน 81,686 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 5.1.2 แตงต้ังนายเกษมสิทธ์ิ ปฐมศักด์ิ ใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียง 

ดังตอไปนี้

เห็นดวย จำนวน 362,028,886 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98

ไมเห็นดวย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง จำนวน 81,686 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5.1.2 มีผูถือหุน ถือหุนจำนวน 65,221 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับจำนวน 

หุนรวมกันได 362,175,793 หุน คิดเปนรอยละ 72.23 ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมด

 5.2 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหม 

 ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทขอ 15 กำหนดใหการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทใหกระทำโดย 

ที่ประชุมผูถือหุนนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ คณะ 

กรรมการ บริษัทจึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ทาน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวน 8 

ทาน เพิ่มเปน 9 ทาน

 โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหนาที่สรรหาไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ เห็นสมควรเสนอชื่อ 

นายอิษฎชาญ ชาห ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการอีกหนึ่งทาน โดยมีคุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 3

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งนายอิษฎชาญ ชาห เขาดำรงตำแหนงกรรมการลำดับที่ 9 โดยการลงคะแนน 

ในบัตรลงคะแนนที่แจกให โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม

 มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติแตงตั้งนายอิษฎชาญ ชาห เปนกรรมการบริษัทลำดับที่ 9 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

เห็นดวย จำนวน 362,027,710 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96

ไมเห็นดวย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง จำนวน 148,083 เสียง คิดเปนรอยละ 0.04

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 นายวัลลภ ลิธิพันธ – ผูถือหุน

 เสนอให นายอิษฎชาญ ชาห แนะนำตัวใหที่ประชุมผูถือหุนไดรูจัก พรอมทั้งแสดงความเห็นวา นายอิษฎชาญ ชาห 

มีอายุนอย แตดวยประสบการณในการเปนกรรมการในหลายบริษัท จึงเปนโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทฯ ที่ไดกรรมการรุนใหมมารวมกัน 

ปรับปรุงและพัฒนาใหบริษัทฯ มีความกาวหนา

 ผูถือหุนยังไดขอให นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ และ นายกิตติพร อรุณรัตน แนะนำตัวใหที่ประชุมผูถือหุนไดรูจัก และ 

เสนอใหลงภาพถายของบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการในประวัติดวย
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 นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมไดกลาวแนะนำตัว

 ประธานฯ แจงวา นายกิตติพร อรุณรัตน ไมสามารถเขารวมประชุมวันนี้ได เนื่องจากปวย นอกจากนี้ยังไดแจงให 

ที่ประชุมทราบวา ไดมีการถายภาพกรรมการทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้ไวแลว และจะไดเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบโดยทั่วกัน

 เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5.2 มีผูถือหุน ถือหุนจำนวน 743,717 หุน เขารวมประชุมนับจำนวนหุน 

รวมกันได 362,919,510 หุน คิดเปนรอยละ 72.37 ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมด

 5.3 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

 ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบดังนี้

 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 90 หามมิใหจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหกรรมการ 

เวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท ในกรณีท่ีขอบังคับของบริษัทมิไดกำหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึง 

ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 

ประชุม สำหรับป 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหกำหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย 

เงินคาตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำป ดังนี้

 1) ประธานกรรมการและกรรมการ

  1.1 ใหประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทตอเดือนเปนประจำทุกเดือน และไดรับเบ้ียประชุม 

จำนวน 60,000 บาทตอครั้ง 

  1.2 ใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนคนละ 10,000 บาทตอเดือนเปนประจำทุกเดือน และไดรับเบี้ยประชุม 

คนละ 30,000 บาทตอครั้ง

 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

  2.1 ใหประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเดือนละ 30,000 บาทตอเดือนเปนประจำทุกเดือน และได 

รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 60,000 บาทตอครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทตอครั้ง

  2.2 ใหกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนคนละ 25,000 บาทตอเดือนเปนประจำทุกเดือน และไดรับเบ้ียประชุม 

กรรมการตรวจสอบคนละ 45,000 บาทตอครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทตอครั้ง

 3) เงินรางวัลประจำป (Bonus)

  ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับเงินรางวัลประจำป (Bonus) โดยคำนวณจากอัตรารอยละ 2.0 ของเงินปนผลจาย 

คิดเปนจำนวนเงินรวมเทากับ 3.01 ลานบาท หลักเกณฑการจัดสรรใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

1. ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000 
2. กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
4. กรรมการตรวจสอบ 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000

รอยละ 2 ของ
เงินปนผลที่จาย
คิดเปนเงินรวม 
3.01 ลานบาท

รอยละ 2 ของ
เงินปนผลที่จาย
คิดเปนเงินรวม 
4.81 ลานบาท

เบี้ยประชุม

2555 2554 2555 2554

คาตอบแทนและเบี้ยประชุมรวมถึงอัตราการจายเงินรางวัลประจำป เสนอเทากับปที่ผานมา ดังนี้ 

2555 25542555

กรรมการ
ตรวจสอบ
บาท/ครั้ง/คน

กรรมการ
บาท/ครั้ง/คน

คาตอบแทน
บาท/เดือน/คน

เงินรางวัลประจำป

ป

รายการ

2554
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 ดร. สุนิตย จุลกะรัตน – ผูถือหุน

 มีความเห็นวา เงินเดือนสำหรับประธานกรรมการฯ นอยเกินไป สวนคาเบี้ยประชุมนั้นสูงเกินไป เชนเดียวกับกรรมการ 

ทานอื่น ซึ่งมีความเห็นวาไมควรเกินสามหมื่นบาท พรอมทั้งแนะนำวา ในอนาคต หลังจากที่ปดบัญชีเพื่อทำงบการเงิน และทราบ 

สถานะทางการเงินของส้ินปบัญชีในปน้ัน ควรมีการประมาณการคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน

 ประธานฯ

 รับทราบขอเสนอ พรอมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมวา ที่ผานมา กรรมการทุกทานจะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนทุกเดือน แต 

เนื่องจากมีกรรมการบางทานที่ไมสามารถเขารวมประชุมได ดังนั้น กรรมการที่เหลือ จึงมีความเห็นวาการจายคาตอบแทนกรรมการ 

ควรใหสอดคลองกับการเขารวมประชุมและการมีสวนรวมในการบริหารงานกิจการ จึงไดกำหนดคาตอบแทนเปนสองสวน คือ คา 

ตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม ซึ่งคาตอบแทนรายเดือนจะเปนสัดสวนที่นอยกวาคาเบี้ยประชุม ทั้งนี้เพื่อใหกรรมการมีความ 

รับผิดชอบในการทำหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้ง

 นายณรงคชัย อัศวสิทธิกิจ – ผูถือหุน

 สอบถามถึงสาเหตุที่คาตอบแทนของกรรมการตรวจสอบสูงกวาคาตอบแทนกรรมการบริษัท

 ประธานฯ

 กรรมการตรวจสอบมีภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานของกรรมการทั่วไป 

โดยมีการเขารวมประชุมกับแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกประเมินความเสี่ยงของกิจการ

 ดร. สุนิตย จุลกะรัตน – ผูถือหุน

 มีความเห็นวา คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีอำนาจบทบาทในการบริหารกิจการ เพียงแตเสนอความคิดเห็น ใหขอ 

แนะนำกรรมการบริหาร ซึ่งทำหนาที่คลายแผนกตรวจสอบภายใน จึงเสนอให บริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ 

หนาที่แทนแผนกตรวจสอบภายใน

 ประธานฯ

 แผนกตรวจสอบภายใน เปนสวนหนึ่งของแผนผังการบริหารงานภายในของบริษัทฯ ซึ่งเห็นวาเปนสิ่งที่ดีอยูแลว สวน 

คณะกรรมการตรวจสอบ เปนขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองแตงต้ังกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติ 

ตามที่กำหนดโดย สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ

 ประธานฯ ไดขอให นายประทีป วงศนิรันดร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงหนาที่ของ 

กรรมการตรวจสอบ

 นายประทีป วงศนิรันดร – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ทำงานอยางเปนอิสระ ไมเกี่ยวของกับฝายบริหารจัดการ และไมมีอำนาจในการสั่งการฝาย 

บริหาร มีหนาที่ในการดูแลใหการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ 

ตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเขาประชุมรวมกับฝายบัญชี หรือฝายบริหารของบริษัทฯ ในกรณีที่ไดรับรายงาน 

จากแผนกตรวจสอบภายในวาอาจมีการดำเนินการท่ีอาจไมถูกตองตามระเบียบขอบังคับตางๆ ของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงคณะกรรมการ 

ตรวจสอบมีหนาที่ใหคำแนะนำและสงเสริมใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามอยางถูกตอง

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการกล่ันกรองการทำงานของฝายบริหาร ใหเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบและ 

ขอบังคับตางๆ

 นายภมรศักดิ์ สุรคุปต – กรรมการตรวจสอบ

 หนาท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงของคณะกรรมการตรวจสอบ คือเปนกรรมการอิสระซ่ึงมีหนาท่ีดูแลผลประโยชนของผูถือหุน 

รายยอย 
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 นายวัลลภ ลิธิพันธ – ผูถือหุน

 ในองคกรขนาดใหญ จะมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในขณะท่ี CNT มีเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีรายงานตรง 

ตอคณะกรรมการ และ แผนกตรวจสอบภายใน ที่รายงานตรงกับประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งเปนสายการบริหารงานที่ถูกตองแลว 

และควรมีอยูตอไป

 ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอขางตนโดยการลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม 

บัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม

 มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

เห็นดวย จำนวน 362,692,567 เสียง คิดเปนรอยละ 99.94

ไมเห็นดวย จำนวน 90,692 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02

งดออกเสียง จำนวน 136,251 เสียง คิดเปนรอยละ 0.04

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเปนคะแนนมากกวาสองในสาม 

ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5.3 มีผูถือหุน ถือหุนจำนวน 8,580 หุน เขารวมประชุมนับจำนวนหุน 

รวมกันได 362,928,090 หุน คิดเปนรอยละ 72.38 ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมด

 ดร. สุนิตย จุลกะนิตย – ผูถือหุน

 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่การตรวจสอบภายในเปนหลัก จึงไดเสนอใหบริษัทฯ เสนอแนวคิดในการ 

มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่แทนแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ

 ประธานกรรมการฯ

 รับทราบขอเสนอแนะ และอธิบายเพิ่มเติมวา หนาที่การทำงานของแผนกตรวจสอบภายในไมไดซ้ำซอนกับการทำงาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในเปนการทำงาน day-to-day operation คอยดูแลงานดานบัญชีและการเงิน 

ของบริษัทฯ สวนคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลในระดับนโยบาย เพื่อดูแลผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย ดังนั้น หากยกเลิก 

สวนใดสวนหนึ่งไป จะทำใหการบริหารงานโดยรวมขาดความสมบูรณ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2555  และกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 ประธานฯ รายงานตอที่ประชุมเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนด 

ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ 

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนดใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะตอง 

จัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนดในเรื่องการ 

เปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณา 

จากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมท้ังไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ แลวเพื่อขออนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อตอไปนี้ 

เปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ประจำป 2555

 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

 3. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309

  (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวตั้งแตป 2553 - 2554 รวม 2 ป)



หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80  บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)18

 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2555 เปนเงินจำนวน 1,600,000 บาท สูงกวา 

คาตอบแทนในป 2554 ที่ผานมาจำนวน 1 แสนบาท ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ตามที่ไดจายจริง     

 ผูสอบบัญชีทั้งสามทาน ตามรายชื่อที่นำเสนอนี้ ไมไดเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดำรงตำแหนงหนาที่ใดๆ 

ของบริษัทฯ รวมทั้งไมมีความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ 

บุคคลดังกลาว

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น

 ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติการการแตงต้ังผูสอบบัญชีประจำป 

2555 และกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 มติที่ประชุม

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2555 และกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียง 

ดังตอไปนี้

เห็นดวย จำนวน 362,928,090 เสียง คิดเปนรอยละ 100

ไมเห็นดวย จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเปนรอยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 6 มีผูถือหุน ถือหุนจำนวน 7,049 หุน เขารวมประชุมนับจำนวนหุน 

รวมกันได 362,935,139 หุน คิดเปนรอยละ 72.38 ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

 ประธานฯ ไดเรียนถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดที่ตองการเสนอเรื่องใดใหที่ประชุมพิจารณา หรือมีขอซักถามอื่นใด 

หรือไม

 นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป – ผูถือหุน

 สาเหตุของ Backlog ที่เพิ่มขึ้นในปนี้เกิดจากบริษัทฯ มีงานเพิ่มขึ้น หรือเกิดจากการทำงานลาชา ขณะนี้บริษัทฯ ได 

ดำเนินงานอยางเต็มความสามารถหรือไม แนวโนมในการทำกำไรหากไดรับผลกระทบจากการปรับคาแรง และบริษัทฯ ประมาณการ 

รับรูรายไดในปเทาไหร

 นายสมชาย จองศิริเลิศ – กรรมการ

 Backlog ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ไดรับงานกอสรางเพิ่มขึ้น ในปที่ผานมามีหลายโครงการที่เจาของมีความเห็น 

วา หากลงนามกอสรางในปนี้ คากอสรางจะเพิ่มขึ้นหากมีการปรับเพิ่มคาแรงขั้นต่ำ ทำใหปที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับเชิญเขารวม 

ประมูลงานในหลายโครงการ 

 นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป – ผูถือหุน 

 ในกรณีที่สัญญากอสรางไดลงนามไปแลว บริษัทฯ ตองรับผิดชอบตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

คาตรวจสอบบัญชี 880,000 810,000 810,000 
คาสอบทานบัญชี 720,000 690,000 690,000 
คาบริการอื่น           -                -                -      
รวม  1,600,000 1,500,000 1,500,000 

รายละเอียดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2553ป 2554ป 2555
(ปที่เสนอ)

รายละเอียดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี มีดังนี้
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 นายสมชาย จองศิริเลิศ – กรรมการ

 สัญญากับหนวยงานราชการ จะมีคา K ซึ่งจะขอปรับราคาไดในบางรายการ สวนสัญญากับบริษัทเอกชน โดยมากแลว 

ไมสามารถขอปรับราคาได อยางไรก็ตาม มีบางโครงการที่บริษัทฯ ไดตกลงไวลวงหนาในการขอปรับราคากรณีที่มีการปรับคาแรง 

ขั้นต่ำเพิ่มขึ้น

 แนวโนมในการทำกำไร - บริษัทฯ ประมูลงานโดยมีอัตรา Gross Site Margin มาตรฐาน จากคาแรงที่เริ่มมีผลกระทบ 

กับตนทุนการกอสราง บริษัทฯ มีความกังวล และพยายามหาวิธีในการลดตนทุนดานคาแรง เนื่องจากคาแรงคิดเปนสัดสวนถึง 10% 

ของคากอสราง การปรับคาแรงที่ประมาณ 40% จะสงผลใหกำไรขั้นตนลดลง นอกจากนี้ ยังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมกอสราง เนื่องจาก แรงงานไดยายไปภาคการเกษตรมากขึ้น

 ปจจุบัน บริษัทฯ บริหารงานอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยทำงานที่บริษัทฯ มีความพรอมทั้งดานกำลังคนและเครื่องจักร

 นายวัลลภ ลิธิพันธ – ผูถือหุน

 จากสัดสวนรายได บริษัทฯ มีงานจากหนวยงานราชการ 30% และจากภาคเอกชน 70% บริษัทฯ มีแนวทางในการ 

แกปญหาเรื่องแรงงานอยางไร

 นายสมชาย จองศิริเลิศ – กรรมการ

 งานกอสรางเสนอราคาเปนงานเหมารวม (Lump sum) ซึ่งจะแกปญหาไดยากกวาการทำงานของภาครัฐ หากมีการปรับ 

ขึ้นคาแรง

 นายวัลลภ ลิธิพันธ – ผูถือหุน

 สอบถามถึงความพรอมของบริษัทฯ ในการรับงานจากภาครัฐ โดยเฉพาะงานกอสรางท่ีเก่ียวของกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

และระบบปองกันน้ำทวมที่มีมูลคามากถึง 300,000 ลานบาท

 นายสมชาย จองศิริเลิศ – กรรมการ

 ปจจุบันนี้ บริษัทฯ มีงานกอสรางที่เกี่ยวของกับโครงการปองกันน้ำทวมใหกับบริษัทเอกชน ที่ไดรับงบประมาณมาจาก 

ภาครัฐ หลายแหง ทั้งนี้การจะรับงานใด บริษัทฯ จะดูเรื่องความถนัด ความชำนาญ ความพรอมทั้งบุคลากร และเครื่องจักร

 นายวัลลภ ลิธิพันธ – ผูถือหุน

 จากนโยบายการเปดตลาดการคาเสรีในกลุมอาเซียน ท่ีแรงงานข้ันต่ำสามารถโยกยายแรงงานไดอยางเสรี จะมีผลกระทบ 

กับบริษัทฯ อยางไรบาง รวมถึงความสามารถของ CNT ที่จะรับงานตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากผูถือหุนใหญกลุมใหมเปนชาวตางชาติ 

CNT มีนโยบายที่จะขยายงานเขาไปในกลุมอาเซี่ยนหรือไม

 นายสมชาย จองศิริเลิศ – กรรมการ

 ผลกระทบจากการเปดตลาดเสรี มีทั้งผลบวกและผลลบ

 ผลบวกคือ บริษัทฯ สามารถรับงานกอสรางในตางประเทศไดมากข้ึน สวนผลลบคือ บริษัทฯ อาจพบคูแขงท่ีมีประสบการณ 

ในการทำงานกอสรางบางประเภท หรือรัฐบาลในบางประเทศอาจมีขอจำกัดในการจางบริษัทกอสรางในประเทศไทยทำงาน

 นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป – ผูถือหุน

 จากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ำเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใชเครื่องมืออัตโนมัติเพิ่มขึ้นหรือไม

 นายสมชาย จองศิริเลิศ – กรรมการ

 ปจจุบัน ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภทไดมีการใชเครื่องมืออัตโนมัติเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาแรงงานไรฝมือใหเปน 

แรงงานฝมือเพื่อควบคุมเครื่องจักรตางๆ  บริษัทฯ ไดมีการนำเครื่องมืออัตโนมัติบางประเภทมาใชในการกอสราง เชน เครื่องพนปูน 

ฉาบปูน เปนตน 

 นายเอกรัช เต็งอำนวย – ผูถือหุน

 สอบถามเรื่อง Tax Shield ของบริษัทฯ ในป 2555 บริษัทฯ จะตองเสียภาษีนิติบุคคลหรือไม
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 ประธานกรรมการฯ 

 แจงวา บริษัทฯ อยูระหวางการจัดทำแผนภาษีอากรอยู

 ดร. สุนิตย จุลกะรัตน – ผูถือหุน

 ตลาดหลักทรัพยฯ ควรมีกฎระเบียบขอบังคับที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ และแผนกตรวจสอบภายใน 

และเพิ่มเติมวา ในการประชุมครั้งนี้เห็นวาบริษัทฯ มีการพัฒนาขึ้น และขอขอบคุณกรรมการอิสระทุกทานสำหรับการปฏิบัติงาน 

ที่ผานมา รวมถึงกรรมการทุกทานที่ไดรวมมือกันพัฒนาบริษัทฯ ใหดีขึ้น และคาดหวังที่จะไดรับเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นในปตอไป

 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องใดเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหการ 

สนับสนุนบริษัทฯ ใหกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ลุลวงไปดวยดี รวมถึงการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้

 ประธานฯ กลาวปดประชุมเวลา 11.45 น.

 นายสานติ กระจางเนตร

 ประธานที่ประชุม


