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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2556 
บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา สถานท่ีประชุม 
 
 ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 16 ตุลาคม 2556 เวลา 14.15 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2556  จํานวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ท่าน 
ซ่ึงมีรายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ประธานกรรมการ 
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการ 
5. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการ 
6. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการ 

 
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 100 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 467,802,814 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 64.97 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด 720,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจํานวน 17 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 804,782 
หุ้น มาเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนก่อนเริ่มวาระท่ี 1 เพ่ิมเติม และต่อจากนั้น มีผู้ถือหุ้นอีกจํานวน 2 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 201 
หุ้น มาเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนต้ังแต่วาระท่ี 2 เป็นต้นไป 
 
กิจการเบื้องต้น 
 

บริษัทฯ ได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ทราบว่านายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ และทางบริษัทฯ ได้แนะนําผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. นายประสบสุข บุญขวัญ   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดในประเทศ 
2. นายนพรัตน์ แสงสว่าง   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ผลติ 
3. นายนิรุติ สุมงคล   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ออกแบบวิศวกรรม 
4. นางสมนึก แสงอินทร์   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน 
5. นายอภิชัย ชุมศรี   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ความเสี่ยง 
6. นางสาวภัทรินทร์ อนุกูลอนันต์ชัย  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ท่ัวไป 
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รวมท้ังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด   และตัวแทนจากบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน คือ นายสมศักด์ิ  ศิริชัยนฤมิตร จาก
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด และทนายความของบริษัทฯ คือ คุณณัฐพร เมืองจันทรา มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ หลังจากนั้นบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการ
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับ
คะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในแต่ละวาระ และวาระการประชุม 

 
จากนั้น นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าว

ต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการ
ประชุม โดยผู้ดําเนินการประชุมได้ประกาศให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน  
100 คน นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 467,802,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.97 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเวลา 14.15 น. จากนั้นจึงดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2556 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 15 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี ้

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามใน
ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า ในวาระท่ี 4 มีเนื้อหาสาระสําคัญท่ีควรแก้ไข เพ่ิมเติมให้สมบรูณ์ในเหตุผลท่ีไม่จ่ายเงินปัน

ผล คือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 เม่ือยังมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่อาจจ่ายเงินปัน
ผลได้ 

 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบแทนประธานฯ โดย 
ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ท่ีได้ให้ข้อสังเกต และบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบรูณ์ 
 

 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2556 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 

2556 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน แต่ให้เพ่ิมเติม สาระสําคัญพระราชบัญญัติกฎหมายมหาชน ให้
สมบรูณ์  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามท่ีเสนอ 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

รับรอง 468,596,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9975 
ไม่รับรอง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง 11,520 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0025 
รวมจํานวนเสียง 468,607,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
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วาระท่ี  2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 จํานวน 
360,000,000 หน่วย ซ่ึงจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 
ประเภทหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด 

(มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CHO-W1”) 
ชนิดของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 
จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : 360,000,000 หน่วย (สามร้อยหกสิบล้านหน่วย) 
จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) (CHO) จํานวน 
360,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ซ่ึงเท่ากับ 720,000,000 หุ้น ท่ีจัด
ไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังหุ้นสามัญท่ีออกใหม่
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกําหนดสิทธิ 

ลักษณะการเสนอขาย : จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม : 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้
ปัดท้ิง) โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ (Record date) วันท่ี 24 ตุลาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม  ม.225 
แห่ง พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุ้น ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 และกําหนดวันจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิในวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3  ปี นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 28 ตุลาคม 2556 
วันหมดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 27 ตุลาคม 2559 
อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน

ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิเม่ือครบกําหนด 1 ปี นับจากวันออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทําการสุดท้ายของทุกๆ 
ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) หากวัน
ทําการสุดท้ายของไตรมาสเป็นวันหยุดทําการให้เลื่อนเป็นวันก่อนหน้า ยกเว้นคร้ัง
สุดท้ายจะกําหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะ
สามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิรวมท้ังสิ้น 8 คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1 30 ธันวาคม 2557  คร้ังท่ี 5 30 ธันวาคม 2558 

คร้ังท่ี 2 31 มีนาคม 2558  คร้ังท่ี 6 31 มีนาคม 2559 

คร้ังท่ี 3 30 มิถุนายน 2558  คร้ังท่ี 7 30 มิถุนายน 2559 

คร้ังท่ี 4 30 กันยายน 2558  คร้ังท่ี 8 27 ตุลาคม 2559 
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วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 14.15 น. 

หน้าที่ 4/9  

 

บริษทั ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกดั (มหาชน) 
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วันแรกท่ีใช้สิทธิ : วันท่ี 30 ธันวาคม 2557 
วันสุดท้ายท่ีใช้สิทธิ : วันท่ี 27 ตุลาคม 2559 (ตรงกับวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ) 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายอยู่) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัท
มีการซ้ือขายอยู่) 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามใน
ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 นางสาวรัชชนก ถนอมธนสาร – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ขอให้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้เงินเพ่ือเข้าประมูลโครงการในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯแจ้งว่าเงินท่ีได้จากการ

ระดมทุนในคร้ังแรก เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ เพ่ือรองรับการเข้าประมูลงานในอนาคต 
 

 นายศักด์ิชัยฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ได้สอบถามเพิ่มเติม 1. ประเด็นเกี่ยวกับงานประมูลงานการรถไฟแห่งประเทศไทย มีลักษณะงานเป็นอย่างไร 

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้สิทธิได้ ประมาณก่ีเปอร์เซ็นต์ และกรณีการจัดสรรในอัตรา 2 
หุ้นสามัญ : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษปัดท้ิง) เศษหุ้นให้อํานาจ
คณะกรรมการตัดสินใจ ไม่ทราบว่าคณะกรรมการตัดสินใจอย่างไร 

   3. สถานท่ีติดต่อการใช้สิทธิ ขอให้เป็นสาขาท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า 1. งานประมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นการประมูลหัวรถจักร น้ําหนักลงเพลา 16 
ตัน จํานวน 50 หัวรถจักร ซ่ึงจะเปิดประมูลประมาณเดือน มกราคม 2557 

 2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถใช้สิทธิได้ตามสัดส่วน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 3. ทางบริษัทฯ จะแจ้งเปลี่ยนสถานท่ีติดต่อการใช้สิทธิ จากสํานักงานใหญ่ เป็นท่ีสํานักงาน

สาขา กรุงเทพมหานคร 
 

 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า  เศษหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะนําไปจดทะเบียนลดทุน

จดทะเบียน 
 นายสมศักด์ิ ศิริชัยนฤมิตร – ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า การออกใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะโครงการงานประมูล
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เท่านั้น เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิได้เม่ือครบกําหนด 1 ปี ซ่ึงบริษัทฯ ไม่ได้มีความจําเป็นท่ีต้องใช้เงินจากการเพ่ิมทุนในช่วง 
1-2 ปีนี้ การใช้เงินทุนในครั้งนี้ เป็นการขยายฐานเงินทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดูม่ันคง 
และเข้าเกณฑ์ท่ีจะร่วมการประมูลงานอ่ืนๆ ได้ในอนาคต 
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ของบริษัท รุ่นท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CHO-W1”) จํานวน 360,000,000 หน่วย ตาม
รายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี
อํานาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน รวมถึงการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและการดําเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิในคร้ังนี้ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

รุ่นท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 1” หรือ “CHO-W1”) จํานวน 360,000,000 หน่วย 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

อนุมัติ 468,607,797 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
รวมจํานวนเสียง 468,607,797 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 

 
วาระท่ี  3. พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 180,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

จํานวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 
180,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
สําหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) ดังนี้ 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือ

ข้อคิดเห็น ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 90,000,000 บาท โดยการอออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
จํานวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) ตามที่เสนอมา 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

อนุมัติ 468,607,797 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
รวมจํานวนเสียง 468,607,797 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 
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บริษทั ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกดั (มหาชน) 
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โทรศพัท์ :   043 341412-18        โทรสาร :  043 341410-11 
สํานกังานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th 
96/25  หมู่ท่ี 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
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วาระท่ี  4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ เสนอขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น : 1,080,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านหุ้น) 
 มูลคา่หุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามัญ : 1,080,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ : (-) หุ้น -ไม่มี- 

 
 ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือ

ข้อคิดเห็น ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ท้ังนี้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่ง
ของนายทะเบียน 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

อนุมัติ 468,607,797 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
รวมจํานวนเสียง 468,607,797 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 

 
วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 360,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 
(CHO-W1) 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือ

ข้อคิดเห็น ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
และเห็นสมควรเสนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

อนุมัติ 468,607,797 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
รวมจํานวนเสียง 468,607,797 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 

 
วาระท่ี 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามใน
ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
มีข้อแนะนํา ดังนี้ 
1. แนะนําให้บริษัทเร่ิมดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่นมลภาวะทาง

เสียง สิ่งแวดล้อม และยินดีท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาให้กับคณะกรรมการบริษัทด้วย 
2. สถานท่ีประชุม ควรแจ้งให้แน่นอน 
3. ควรเน้นเรื่องโครงการ R&D ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรักษาจุดแข็งของบริษัทฯ วิศวกร แรงงาน ท่ีบริษัทฯ มี และเป็น

จุดแข็งท่ีจะสามารถทําเร่ืองนี้ได้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ท้ังตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โครงการ
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งของกองทัพเรือ โครงการ ขสมก. โครงการรถลําเลียงอาหารสําหรับสายการบิน 

 
 นายธนวัฒน์ฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
1. สัดส่วน แนวโน้ม และวิธีการทําตลาดต่างประเทศ เป็นอย่างไร 
2. การวางแผนกําลงัการผลิต และขยายกําลังการผลิตอย่างไร 
3. หากในอนาคตมีโครงการเพ่ิม จะมีการลงทุนเพ่ิมหรือไม่ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการจําหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ 

เท่ากับ  50:50 และครัวการบินท่ัวโลก รู้จักบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซ่ึงการติดต่อตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จะติดต่อโดยตรง
กับบริษัทลูกค้า เพ่ือเข้าร่วมประมูลงาน โดยครัวการบินท่ัวโลกมีประมาณ 10 ราย ทางบริษัทฯ จะใช้บริการหลังการขาย 
หรือ After Sales Service เป็นจุดแข็งเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

ด้านกําลังการผลติ บริษัทฯ ยังเหลือพ้ืนท่ีด้านหลังประมาณ 15 ไร่ ท่ีสามารถจะขยายฐานการผลิตได้ หากใน
อนาคตบริษัทฯ มีโครงการเพ่ิมข้ึน บริษัทฯ อาจจะต้องสร้างโรงงานเพ่ิม เพ่ือขยายกําลังการผลิต 
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 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

1. บริษัทฯ มีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง ท่ีคิดว่าจะพัฒนาไม่ได้ตามที่วางแผนไว้ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
2. ถ้าท่านกรรมการ จะใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ 
3. หากมีการประมูลงานมากขึ้น จะเกิดผลกระทบกับฐานเงินทุนของบริษัทฯ หรือไม่  

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า 

1. จุดอ่อนของบริษัทฯ ท่ีจะทําให้งานไม่ได้ตามแผนท่ีวางไว้ จะเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลง
นโยบายจากภาครัฐ อาจทําให้เกิดการชะลองานประมูลโครงการจากภาครัฐตาม ซ่ึงหากบริษัทฯเข้าร่วมประมูล 
และได้รับงานจากภาครัฐตามท่ีต้ังเป้าไว้ จะส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่หากไม่ได้งาน
จากภาครัฐดังกลา่ว บริษัทฯมีการต้ังเป้ารายได้โตข้ึนประมาณปีละ 10-15 เปอร์เซ็นต์ 

2. การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในฐานะกรรมการจะใช้สิทธิตามเกณฑ์ท่ีกําหนดจนครบระยะเวลาการใช้สิทธิ 
3. ปัจจุบัน อัตราส่วนของหนี้ต่อทุน ท่ีได้รับจากธนาคาร คือ 1:4 และบริษัทฯ เคยได้รับสูงสุดในอัตรา 1:8 จึงไม่

กระทบกับวงเงินจากธนาคาร และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทคร้ังนี้ ก็จะไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 
 นางพรรณี เสนาจักร –ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม เกิดจากสาเหตุอะไร เนื่องจากที่ผ่านมาท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศมีงานค่อนข้างมาก และมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดันดับ 2 ของโลก 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีขาดทุนสะสม เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ เม่ือปี 2540 และการขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาโดยตลอด กอปรกับในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทฯมี
กําไรเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯมีผลขาดทุนสะสมลดลง 

 นายศักด์ิชัยฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการหุ่น VR7 บริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้กี่เปอร์เซ็นต์ และมูลค่าเงินลงทุนท่ีใช้ใน

โครงการนี้  
 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 

ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สําหรับโครงการนี้ ยังไม่มีการรับรู้รายได้ และคาดว่าต้นแบบหุ่น VR7 จะแล้วเสร็จ
ประมาณกลางป ี 2557 และบริษัทฯ คาดว่าจะเร่ิมขายประมาณปลายปี 2557 โดยใช้เงินลงทุนในโครงการประมาณ 15-
20 ล้านบาท 

 นายนรา ศรีเพชร – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า 

1. ความเสี่ยง และความไม่ม่ันใจในโครงการท่ีจะเข้าร่วมประมูล 
2. บริษัทฯ มีวิธีควบคุม ป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร 
3. บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายในการลดผลขาดทุนสะสมภายในเม่ือไหร่ 

 
 
 
 
 



                                                                                      
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 14.15 น. 

หน้าที่ 9/9  
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 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับงานประมูล เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล และ

บริษัทฯ มีระบบดูแลความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทําสัญญาซ้ือหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือ 
Forward contact จํานวน 30% ท้ังด้านรับ และด้านจ่าย เม่ือได้รับคําสั่งซ้ือ และทําสัญญา 30%, 30% และ 10% จน
ครบด้วย และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2556 

 นางสาวรัชชนก ถนอมธนสาร – ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯมี ค่า P/E ค่อนข้างสูง บริษัทฯคิดว่าเม่ือไหร่ผู้ถือหุ้นจะเห็น P/E ของบริษัทฯ

ลดลง 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 

ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯเป็นธุรกิจเฉพาะ และในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีธุรกิจประเภท
เดียวกันกับบริษัทฯ ผมจึงมองว่าการท่ี P/E สูงนั้น ปัจจุบันไม่สามารถนํามาเทียบกับบริษัทฯได้ชัดเจน และคาดว่าใน
อนาคต P/E จะลดลงแน่นอน แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า เม่ือไหร่ 

 นายสมศักด์ิ แสนสุขโสภา – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามว่า ทางบริษัทฯ นําเทคโนโลยีอะไร มาใช้ในการต่อเรือ 

 นายสุรเดช – กรรมการ 
ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เป็นสัญญางาน ระหว่าง บริษัทฯ กับ กองทัพเรือ โดยผ่านบริษัท 

อู่เรือกรุงเทพ มีเทคโนโลยีมาจาก 2 ส่วนคือ แบบเรือจาก BAE ประเทศอังกฤษ และระบบบัญชาการรบ มาจากประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ ทางบริษัทฯ รับบริหารโครงการต่อเรือลํานี้ท้ังหมด รวม 5 ด้านคือ ด้านวิศวกรรม ด้านจัดซ้ือ ด้านโลจิสติก 
ด้านการเงิน และบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

 
นายสุรเดช แจ้งเร่ือง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมวันนี้ ลงชื่อได้ท่ี นาย

ประสบสุข บุญขวัญ และจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้มาประชุมวันนี้ทราบในภายหลัง  
 

ปิดประชุม 
เม่ือไม่มีเร่ืองอ่ืนใดพิจารณาอีก และไม่มีข้อซักถามหรือคําเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ

บริษัท ซ่ึงเป็นผู้ดําเนินการประชุม เชิญประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม และกล่าวปิด
ประชุม ตามลําดับ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.05 น. 
 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท      
        

 _________________________________ 
 (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 
 ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 

 


