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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา สถานท่ีประชุม 
 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้จัดประชุมข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 9 เมษายน 2557 เวลา 14.15 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 
ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557  จํานวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ท่าน ซ่ึงมี
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 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 

 
กรรมการท่ีติดภารกิจ 
 

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กิจการเบื้องต้น 
 

พิธีกรแนะนําคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และแนะนําผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
1. นายประสบสุข บุญขวัญ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดในประเทศ 
2. นายนพรัตน์ แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ผลติ 
3. นายนิรุติ สุมงคล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ออกแบบวิศวกรรม 
4. นายอภิชัย ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ความเสี่ยง 
5. นางสาวภัทรินทร์ อนุกูลอนันต์ชัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ท่ัวไป 
6. นายนิติธร ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน 

 
พร้อมท้ังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นายกรมัณฑ์ จตุรพรพรหม 

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด  นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ นายนรุตม์ ลิมปิวรรณ จากบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และตัวแทนจากบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน คือ นายสมศักด์ิ ศิริชัยนฤมิตร นายสุพล ค้า
พลอยดี นายไพพัทธ์ นัคราบัณฑิต จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด และทนายความของบริษัทฯ คือ นายณัฐพร เมืองจันทรา 
มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ หลังจากนั้นบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม 
และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง 
วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในแต่ละวาระ 
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 พิธีกรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียง การลงคะแนน ดังนี้ 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึง
จะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 39 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้
ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกําไร
ขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

 
เริ่มการประชุม 

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม พร้อม
ท้ังกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 130 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 457,051,751 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 63.48 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 720,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของ
บริษัท จึงขอเปิดประชมุเวลา 14.15 น. และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้ให้ความไว้วางใจลงทุนในบริษัท และได้กรุณาสละเวลามาประชุมในคร้ังนี้ ปี 2557 นับเป็นปีท่ี 2 ท่ี 
บริษัทของเราได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงมีบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด เป็นบริษัทย่อย ได้มีการดําเนินงาน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านการขยายตลาด การขยายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการปรับปรุงการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ อันจะนําบริษัทไปสู่ปณิธานท่ีว่า “CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง” โดย CHO จะเป็นผู้นําในการออกแบบ 
สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
สร้างความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนําสินค้า คุณภาพ 
ภายใต้ แบรนด์ CHO สู่ระดับสากลด้วยความภาคภูมิใจ และสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน เพ่ือสร้างเสริมอํานาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นาํ
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย 
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ปณิธานนี้ เราวางแผนงานไว้ในตลอด 10 ปีข้างหน้า เราจะก้าวเดินไปข้างหน้า แม้ว่าในปลายปี 2556 จะมีความขัดแย้งใน
ประเทศไทย แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ CHO กว่า 60% ของรายได้เป็นยอดขายจากต่างประเทศ รวมท้ัง CHO และบริษัทย่อย มีการรับคําสั่งซ้ือ
ไว้ล่วงหน้า จึงทําให้ปี 2557 นี้ CHO มีคําสั่งซ้ือท่ีรอการผลิตเป็นจํานวนมากตลอดปี นอกจากการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโต
อย่างม่ันคง บริษัท ยังคงคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงโครงการท่ี CHO ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปี
ท่ี 3 ในปี 2556 และจะดําเนินการต่อไป อันเป็นท่ีรู้จักในสังคมใกล้เคียงกันคือ “ฟุตบอล ช.ทวี จูเนียร์คัพ” นอกจากนี้ CHO ยังคํานึงถึง
สิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบโรงงาน ท่ีจะได้มีกิจกรรมส่งเสริมต่อไป 

ปี 2557 นี้ CHO และบริษัทย่อย ยังมุ่งม่ันดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการพัฒนาวิจัยอย่างไม่หยุดย้ัง รวมทั้ง
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด ท่ีจะทําให้ CHO เติบโตอย่างม่ันคง ยังยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกท่านต่อไป จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการ
ประชุม”) 
 

ผู้ดําเนนิการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือ
หุ้นรายย่อย ท่ีประสงค์จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน ท้ังนี้ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อย ยกมือเพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับ
คะแนน คือ นายศรัณ จงรักศักด์ิ จากนั้นจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2556 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 
16 ตุลาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็น
ต่างๆ สรุปสาระสําคญั ดังนี้ 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอขอให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 หน้าท่ี 13/48 ข้อ 1 บรรทัดท่ี 2 ท้ายข้อความว่า 

“...เม่ือมีโอกาสเหมาะสม”  
 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการ 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จะรับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวให้สมบูรณ์ 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการรับรอง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 7 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 55,561 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 137 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 457,107,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
63.49 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 16 
ตุลาคม 2556 ดังกล่าว ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
รับรอง 456,987,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.974 
ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.026 
รวมจํานวนเสียง 457,107,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
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วาระท่ี  2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2556 
ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง

สําเนารายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี ้
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
รายได้ตามสัญญาในงวดบัญชีปี 2556 เพ่ิมข้ึน 141.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.66 รายได้รวมจากการขายและบริการ 

เพ่ิมข้ึน 58.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 132.91 รายได้รวมของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน 180.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.13 รายได้อ่ืน ลดลง 
19.94 ล้านบาท เนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 10.53 ล้านบาท และรายได้อ่ืนลดลง 9.41 ล้านบาท 

 
ฐานะการเงินของบริษัท D/E Ratio ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1.05 เท่า ลดลงจากงวดเดียวกันของปี

ก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ วางแผนการจัดโครงสร้างหนี้สินให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเงินระดมทุนจากการ IPO เม่ือช่วงเดือน พฤษภาคม 2556 จํานวน 341.37 

ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการ IPO) และกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 22.17 ล้านบาท เม่ือเทียบกับงวดบัญชีปี 2555  
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็น
ดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
กล่าวชมเชย รายงานประจําปี 2556 มีข้อมูลท่ีเป็นนัยสําคัญครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด แต่ขอให้ปรับปรุงเลขหน้าของรายงานประจําปีให้ตัวใหญ่ข้ึนและย้ายไปด้านบนขวาของหน้ากระดาษเพ่ือให้เห็น
ชัดเจน 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และรับข้อเสนอแนะไปดําเนินการ 

 
 นายธนัทวัฒน์ ธนาเกียรติสกุล – ผู้รับมอบฉันทะ 

สอบถามในท่ีประชุมว่า ในปี 2556 กําไรของบริษัทลดลงประมาณ 11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของกําไรสุทธิ จากผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากสาเหตุอะไร เนื่องจากเห็นว่าบริษัทได้มีการทําการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเอาไว้แล้ว 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ทางบริษัทได้ทํา Forward Contract สําหรับอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว ซ่ึงผลขาดทุนอัตรา

แลกเปลี่ยนในงบการเงินนั้น เป็นการขาดทุนทางบัญชี จากการปรับมูลค่าของรายการท่ีมีสถานะคงค้างเป็นเงินตราตา่งประเทศโดย
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาด (Mark to Market) ณ วันสิ้นงวดบัญชี มิใช่การขาดทุนแท้จริงในรูปเงินสด 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่ต้องทําการลงคะแนนเสียงจากผู้
ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2556 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการลงมติในวาระนี้ 
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วาระท่ี  3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2556 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และรับทราบ
รายงานของผู้สอบบัญช ี

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ท่ีได้จัดให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมคร้ังนี้ 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
มีข้อแนะนําว่า เพ่ือให้ระบบบัญชีมีความโปร่งใส ทางบริษัทฯ ควรนําเสนอตัวเลข Ratio ท่ีมีนัยสําคัญด้วย 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะนําข้อแนะนําดังกล่าว ไปพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังต่อไป 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 12 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 738,404 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 149 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 457,845,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.59 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2556 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 และรับทราบรายงานของผูส้อบบัญชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 457,725,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.974 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.026 
รวมจํานวนเสียง 457,845,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี  4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลัง
หักเงินสํารองต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินนั้น และการ
จ่ายเงินปันผลน้ันจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ พร้อมท้ัง เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านั้น 

 
เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 30.34 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.52 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.01 
ของกําไรสุทธิ ส่งผลให้บริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวม 10.80 ล้านบาท จากกําไรสุทธิหลังหักเงิน
สํารองต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทกําหนดวัน record date 
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ผู้มีสิทธิรับเงินปันผลวันท่ี 24 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันท่ี 25 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถาม และข้อคิดเห็น 
ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 62,000 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 151 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 457,907,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
63.60 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 457,787,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.974 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.026 
รวมจํานวนเสียง 457,907,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 มีกรรมการ 2 คน 
ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสระหว่าง
ลงคะแนน และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีออกจากตําแห่งตามวาระท้ัง 2 คน ออกจากห้องประชุม คือ นาง
เพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และ นายอาษา ประทีปเสน 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 19 กําหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ัง

ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซ่ึงในปี 2557 
นับเป็นปีท่ีสองท่ีมีกรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระโดยการจับสลาก จํานวน 2 คน ประกอบด้วย 

 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ประธานกรรมการ 
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถาม และข้อคิดเห็น 
ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 50,000 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 153 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 457,957,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
63.60 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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5.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 457,837,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.974 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.026 
รวมจํานวนเสียง 457,957,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 2,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมท้ังสิ้น 154 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 457,959,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.61 
 

5.2 นายอาษา ประทีปเสน 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 457,839,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.974 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.026 
รวมจํานวนเสียง 457,959,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 6. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น
การพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ  ยังไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ctvdoll.co.th ต้ังแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2557 เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพ่ือรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตาม
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการท่ีท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 2 คนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามที่เคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดัง
รายชื่อต่อไปน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุป

สาระสําคัญ ดังนี้ 
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 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอในท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 69 การกําหนดข้อจํากัดใดๆ อันมีลักษณะ

เป็นการกีดกันให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการน้ัน จะกระทํามิได้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมล่วงหน้าแล้วก็ตาม ดังนั้นในวันนี้ผู้ถือหุ้นก็สามารถเสนอชื่อผู้ท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการได้ 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ัง

เป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนนิการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระ

นี้เป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ดังนี้ 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งต้ัง นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนายอาษา ประทีปเสน กลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตําแหน่งหน้าท่ีตามที่เคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุก
ประการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
6.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 457,839,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.974 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.026 
รวมจํานวนเสียง 457,959,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
6.2 นายอาษา ประทีปเสน 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 457,839,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.974 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.026 
รวมจํานวนเสียง 457,959,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 

ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการท้ังสองท่านท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2556 เป็นวงเงินจํานวนรวม
ท้ังสิ้นไม่เกิน 1,100,000 บาทต่อปี และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) โดยคํานวณจากกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎมาย และอื่นๆ แล้วไม่
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เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และให้อํานาจประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้แก่
กรรมการทุกคนตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ท่ี 
 

รายละเอียด ปี 2556 ปี 2557  
(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 

หมายเหตุ 
 

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

รวมจ่าย 490,000.- บาท/ป ี

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

 

 

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

รวมจ่าย 220,000.- บาท/ป ี

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

 

 

3. ค่าผลตอบแทนรายเดือนกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
 

12,500 บาท/เดือน/คน 
10,000 บาท/เดือน/คน 

รวมจ่าย 322,500.- บาท/ป ี

 
 

12,500 บาท/เดือน/คน 
10,000 บาท/เดือน/คน 

 

 

4. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ไม่เกินร้อยละ 1 จากผลกาํไร
สุทธิหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย และอื่นๆ  
รวมจ่าย 420,000.- บาท/ป ี

ไม่เกินร้อยละ 2 จากผล   กาํไร
สุทธิหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย และอื่นๆ  

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความ
เหมาะสม 

 * จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุป

สาระสําคัญ ดังนี้ 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอในท่ีประชุมว่า ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) กรรมการ ท่ีขอปรับเพ่ิมจากเดิมไม่เกินร้อยละ 1 เป็นไม่เกินร้อยละ 2 นั้น 

ควรกําหนดอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นแบบข้ันบันได โดยปรับตามข้ันของกําไรสุทธิ 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะนําข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปพิจารณา และจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 9,000 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 155 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 457,968,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
63.61 
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 457,811,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.965 
ไม่อนุมัติ 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 
งดออกเสียง 136,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.030 
รวมจํานวนเสียง 457,968,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระท่ี 8. พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติ
หน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสรรหาผู้สอบบัญชี เพ่ือคัดเลือก และแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3534 และนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3873 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,870,000 บาท ต่อปี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ปี 2556 
 

ปี 2557 
(ปีท่ีเสนอขอ) 

1. ค่าสอบบัญชีประจําปี  
1.1. CTV-Doll/1 และงบการเงินรวม 850,000 940,000 
1.2. CTV-TMT/2 300,000 420,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล  
2.1. CTV-Doll/1 และงบการเงินรวม 600,000 510,000 
2.2. CTV-TMT/2 0 0 

รวมเฉพาะบริษัท CTV-Doll/1        1,450,000          1,450,000   

 รวมทั้งสิ้น        1,750,000        1,870,000 

/1CTV-Doll = บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ 
/2CTV-TMT = บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด บริษัทย่อย 
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ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 

 คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามในท่ีประชุมว่า สาเหตุท่ีค่าสอบบัญชีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน และคณะกรรมการได้มีการต่อรองราคากับทางผู้สอบบัญชี

หรือไม่ 
 

 นายชัชวาลฯ เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2556 บริษัทใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ เอสโซซิเอท จํากัด (“MR&A”) 

ซ่ึงครบ 5 รอบปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ท่ีอยู่ในรายชื่อผู้สอบของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยให้บริษัท
ท่ีสนใจส่งใบเสนอราคาเสนอมายังบริษัทฯ ซ่ึงมีบริษัท 3 บริษัท แจ้งความจาํนงมายังบริษัท (รวม MR&A) แต่ท้ังนี้ MR&A ไม่ได้เสนอ
ค่าบริการมายังบริษัทฯ ขณะท่ีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ได้ส่งใบเสนอราคามายังบริษัท ซ่ึงบริษัทฯได้มี
การต่อรองราคาเรียบร้อยแล้ว และทางบริษัทฯ เห็นว่าค่าบริการท่ี PwC เสนอมาน้ันเพ่ิมข้ึน 6.8% จากราคาเดิม นอกจากนี้สาเหตุท่ีค่า
สอบบัญชีในปี 2557 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2556 มีสาเหตุมาจากการท่ีงานในส่วนของบริษัทย่อย เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของธุรกิจ และ
ปริมาณธุรกรรมของบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม จึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง PwC เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอในท่ีประชุมว่า การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในแต่ละปีบริษัทควรพิจารณาให้รอบคอบ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะนําข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปพิจารณาต่อไป 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 

โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 9 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 320,100 หุ้น รวมมีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 164 ท่าน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 458,288,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
63.65 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําป ี
2557 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,870,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 457,972,816 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.931 
ไม่อนุมัติ 196,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.043 
งดออกเสียง 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.026 
รวมจํานวนเสียง 458,288,816 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
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วาระท่ี 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุป

สาระสําคัญ ดังนี้ 
 นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ – ผู้รับมอบอํานาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. บริษัทฯ มีนโยบายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น หรือไม่ 
2. แนวความคิดในการบริหารธุรกิจในปี 2557 และ 2558 บนความเส่ียงของเร่ืองการเมือง และเศรษฐกิจ 

 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยให้เลขานุการบริษัทและ

ทนายความบริษัท เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือรับทราบวิธีการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติม เกี่ยวกับแนวทางการบริหารธุรกิจในปี 2557 และ 2558 ของบริษัทฯ ดังนี้ 
ปี 2557 บริษัทได้มีการขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีงานท่ีรอรับรู้รายได้ (Backlog) 

ภายในปีนี้ ซ่ึงคาดว่าจะมีรายได้เติบโตข้ึนประมาณ 15% จากปี 2556 
ปี 2558 บริษัทมีแผนท่ีจะเพิ่มรายได้จากงานบริการของศูนย์ซ่อมรถ โดยขยายศูนย์ซ่อมบํารุงให้ครอบคลุมท่ัว

ประเทศ 
 

 นายสมพร พาชีรัตน์ – ผู้รับมอบฉันทะ 
ขอให้บริษัทฯ อธิบายรายละเอียด สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2556 ว่าประกอบด้วย

รายการอะไรบ้าง 
 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ท่ีปรากฏในงบการเงินปี 2556 ประกอบด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์, ค่าความเชี่ยวชาญ (Know How), เคร่ืองหมายการค้า, ค่าสิทธิบัตรระหว่างการจดทะเบียน เป็นต้น 

 
 คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามในท่ีประชมุ ดังนี้ 
1. จากรายงานประจํา 2556 มูลค่างานเสร็จท่ียังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เกิดจากสาเหตุอะไร 
2. ระยะเวลาเก็บหนี้ บริษัทสามารถเรียกเก็บให้เร็วกว่าปัจจุบันได้หรือไม่ 
3. บริษัทฯ มีคู่แข่งสําคัญๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่ และบริษัทฯ รู้จักคู่แข่งมากน้อยเพียงใด 
4. การซ้ือขายกับต่างประเทศ บริษัทฯ มีวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้ขาดทุนได้อย่างไร 
5. บริษัทฯ ควบคุม และกํากับดูแลการบริหารค่าใช้จ่าย และต้นทุนอย่างไร 
6. บริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฝุ่น เสียง และสี เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร 
7. บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างไร และได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง 

 นายชัชวาลฯ เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเบื้องต้น ดังนี้ 
1. มูลค่างานเสร็จท่ียังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้าท่ีเพ่ิมข้ึน สาเหตุจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณงานตามสัญญา เม่ือถึงสิ้นงวด

บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้ตามสัญญา เนื่องจากบริษัทใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามความสําเร็จของงาน และมีงานท่ีเสร็จ
เร็วกว่าท่ีกําหนดในสัญญาจากผลของการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า ซ่ึงยังไม่ถึงเวลาท่ีจะเรียกเก็บเงินกับลูกค้า
ได้ จึงมีการบันทึกยอดมูลค่างานเสร็จท่ียังไม่ได้เรียกเก็บดังกล่าวเพิ่มข้ึน 

2. ระยะเวลาการเก็บหนี้ของบริษัทนั้น บริษัทเห็นความสําคัญในการเรียกเก็บหนี้ โดยในปัจจุบันระยะเวลาการเก็บหนี้
ของบริษัทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามดําเนินการให้ดีข้ึน 
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 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
ตอบคําถามผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมว่า 
1. ปัจจุบันบริษัทมีสินค้า 3 กลุ่ม ซ่ึงสามารถแบ่งคู่แข่งได้ตามกลุ่มสินค้า คือ 
กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน คู่แข่งได้แก่ บจก.พนัส แอสเซมบลีย์, บจก.อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ, บมจ.สามมิตร

มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง 
กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มออกแบบพิเศษ ซ่ึงมีเฉพาะคู่แข่งในต่างประเทศ ปัจจุบันมี 3 ราย ได้แก่ บ.แอร์โรวโมบาย จากประเทศ

สิงคโปร์, บ.เมอร์ลิแกน จากประเทศไอร์แลนด์ และ บ.ดอลลาเชียน จากเยอรมัน (พันธมิตรกับบริษัท) 
กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มบริหารโครงการ เช่น บริหารโครงการสร้างเรือให้กับภาครัฐ ซ่ึงมีคู่แข่งในตลาดน้อยมากๆ และให้บริการ

ในประเทศไม่มีคู่แข่ง 
2. บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการทํา Forward Contract ไว้

เรียบร้อยแล้ว นอกจากน้ีความเสี่ยงท่ีสําคัญคือ ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงบริษัทได้เล็งเห็นความสําคัญ จึงได้จัดต้ังโครงการ
คนพันธ์ุ ช. และได้ใช้พนกังานท่ีเป็นคนไทยทั้งหมด 

3. ในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่าย บริษัทมีการประมาณการต้นทุน และเปรียบเทียบต้นทุนจริงท่ีเกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ 
นอกจากนี้บริษัทมีการตรวจสอบการบริหาร (Management Review) ทุกสัปดาห์ ซ่ึงส่วนสําคัญท่ีอาจทําให้บริษัทไม่
สามารถรับรู้รายได้ตามเป้าหมาย คือการแก้งานจากลูกค้า ท่ีทําให้บริษัทมีต้นทุนค่าแรงเพิ่มข้ึน 

4. บริษัทให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาก ด้วยการใช้วัตถุดิบท่ีดีเพ่ือช่วยลดมลภาวะ และใช้มาตรฐานการผลิต
เช่นเดียวกับฝั่งยุโรป นอกจากนี้ บริษัทได้หม่ันตรวจดูการร้องเรียนในเว็ปไซต์ขอนแก่นลิงค์อย่างเสมอ หากมีผู้
ร้องเรียนถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากบริษัท บริษัทจะเร่งสอบถามและปรับปรุงแก้ไขปัญหาทันที 

5. ในด้านชุมชนบริษัทได้จัดทํากิจกรรม CSR เช่น ช. ทวี จูเนียร์คลับ คือโครงการฟุตบอลสําหรับเยาวชน เพ่ือสร้างวินัย
ให้กับเด็ก 
 

 นางอุดมสิน วัชโรบล – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบในท่ีประชุมว่า ค่า P/E ของบริษัทฯ มีแนวโน้มจะลดลงหรือไม่ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากคร้ังท่ีแล้วบริษัทยังไม่เห็นผลประกอบการท่ีแน่ชัด ขณะเดียวกันในเวลาน้ันบริษัทเพ่ิงจะ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ด้วยกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัทก็ช่วยให้ค่า P/E ลดลง จากช่วงก่อนหน้า 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอในท่ีประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังต่อไป ให้จัดประชุมท่ีจังหวัดขอนแก่นบ้าง และสอบถามเร่ืองงานประมูลรถ

บัส NGV 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะนําเร่ืองจัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจังหวัดขอนแก่น ไปพิจารณาอีกคร้ัง 
สําหรับเรื่องการประมูลงานรถบัส NGV จากภาครัฐ ขณะนี้ภาครัฐอยู่ระหว่างการทํา Public Hearing ซ่ึงบริษัทมีแผนจะ

ประมูลงานรถบัสจํานวน ประมาณ 500 คัน จาก 3,000 คัน ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท 
 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ไม่ได้แจ้งชื่อ) 
เสนอในท่ีประชุมว่า ในการประชุมคร้ังหน้าขอให้บริษัทรายงานผลการดําเนิน โดยแยกรายได้ตามหน่วยธุรกิจ ซ่ึงแบ่งเป็นท้ัง

รายได้จากในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงการแบ่งรายได้ว่ามาจากสินค้ากลุ่มไหน นอกจากนี้อยากให้บริษัทแสดงอัตรากําไร (Margin) 
ของสินค้าในแต่ละกลุ่มด้วย 
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 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การนําเสนอผลประกอบการโดยแยกเป็นหน่วยธุรกิจ พร้อมแสดงอัตรากําไรนั้น บริษัทจะนําไป

พิจารณา  
  

 คุณอุกฤษณ์ อภิวัฒนานนท์ – ผู้รับมอบฉันทะ 
สอบถามในท่ีประชุมว่า เนื่องจากการเป็นบริษัทในต่างจังหวัด บริษัทฯมีวิธีการรักษาทรัพยากรบุคคลอย่างไร เพ่ือให้นํา

บริษัทไปสู่ความสําเร็จได้ในอนาคต 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี และบริษัทได้จัดทําโครงการ KM (Knowledge Management) 
ซ่ึงหากพนักงานเข้าศึกษาตามโครงการของบริษัทและสามารถจบการอบรมโครงการดังกล่าวได้ พนักงานจะได้คุณวุฒเิทียบเท่าปริญญาตรี
ในการทํางานกับบริษัท แม้พนักงานจะมีวุฒิการศึกษาเพียง ม.6 แต่ก็จะได้รับเงินเดือนเทียบเท่าปริญญาตรี 

บริษัทได้เคยจัดต้ังโครงการปลดหน้ีให้แก่พนักงาน โดยบริษัทจะชําระหนี้นอกระบบของพนักงานแทนก่อนตามเหตุผลและ
ความจําเป็น และให้พนักงานมาผ่อนชําระหนี้กับบริษัทแทน โดยบริษัทไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 

บริษัทมีสวัสดิการด้านอ่ืนๆ ให้แก่พนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ซ่ึงเม่ือพนักงานฝากเงินเข้า
ซ้ือหุ้นของสหกรณ์เดือนละ 400 บาท บริษัทก็จะฝากเงินให้ในจํานวนเดียวกันให้แก่พนักงานด้วย 

 
 นายสุชาติ จิตรวานิชกุล – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามในท่ีประชุมว่า งบการเงนิปี 2553 เกิดผลขาดทุน อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และอนาคตจะเกิดข้ึนอีก
หรือไม่ และอยากทราบแผนธุรกิจของบริษัท 

 คุณสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การขาดทุนในปี 2553 นั้นเกิดจากต้นทุนทางการเงินท่ีสูง และในขณะนั้นบริษัทมีรายได้ค่อนข้าง

น้อย แต่ในปัจจุบัน บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน จึงคาดว่าสถานการณ์ขาดทุนแบบปี 2553 ไม่น่าจะเกิดข้ึนอีกใน
อนาคต 

สําหรับแผนธุรกิจ บริษัทฯได้กําหนด Road Map 10 ปีของบริษัท และอธิบายแผนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในท่ีประชุม 
 

ปิดประชุม 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ี

มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม ตามลําดับ 
 

ปิดประชุมเวลา 17.05 น. 
 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท    
  
        

 (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 
 ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 
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