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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา สถานท่ีประชุม 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้จัดประชุมข้ึนเม่ือวันอังคารท่ี 28 เมษายน 2558 เวลา 14.12 น. ณ ห้องเพชร
ชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  จํานวน 7 คน จากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คน ซ่ึงมี
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 
2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา 
  และกําหนดค่าตอบแทน  

5. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล 
  กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ 
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง  

  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 
กิจการเบื้องต้น 

พิธีกรแนะนําคณะกรรมการบริษัทแต่ละคนท่ีเข้าร่วมประชุม และแนะนําผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม 
ดังนี้ 

1. นางสมนึก แสงอินทร์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายสเวน กาเบอร์   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดต่างประเทศ 
3. นายนพรัตน์ แสงสว่าง   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ผลติ 
4. นายนิติธร ดีอําไพ   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน 
5. นายอภิชัย ชุมศรี   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ความเสี่ยง 
6. นางสาวภัทรินทร์ อนุกูลอนันต์ชัย   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ท่ัวไป 

 
พร้อมท้ังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์

ขันติ นายนรุตม์ ลิมปิวรรณ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และตัวแทนจากบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน คือ 
นายสุพล ค้าพลอยดี นายไพพัทธ์ นัคราบัณฑิต จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ คือ นาย
ณัฐพร เมืองจันทรา มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ หลังจากนั้นบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง รายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสยีงการลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง 
วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในแต่ละวาระ 
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 พิธีกรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 

การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชมุ
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะตอ้งครบองค์ประชมุ 
 
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 39 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผล
กําไรขาดทุนกัน 

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

 
เริ่มการประชุม 

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม 
พร้อมท้ังกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

 
ว่าขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 136 คน รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 424,833,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.50 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ท้ังหมด 765,461,300 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเวลา 
14.12 น. และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้ให้
ความไว้วางใจลงทุนในบริษัท และได้กรุณาสละเวลามาประชุมในคร้ังนี้ 

 
ปี 2558 นับเป็นปีท่ี 3 ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงมีบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด เป็นบริษัทย่อย 

มีผลประกอบการโดยรวมดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน และมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง 
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นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว CHO ได้ดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาบุคลากร รวบรวมความรู้ ความชํานาญ ใน
หน่วยงานต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรม CSR ซ่ึงมีอยู่เดิมให้ชัดเจน และเป็นระบบมากข้ึน 

 
รวมถึงการกํากับดูแลกิจการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม แม้ว่า CHO ยังถือว่าเป็นกิจการท่ีไม่ได้ใหญ่โตมากนัก 

แต่คณะกรรมการบริษัททุกท่านคํานึงถึงความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีคณะทํางานท่ีชัดเจนมากข้ึน 
 

ด้วยแผนปณิธาน “CHO 2023 แกร่ง กล้า ต่าง” ทําให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการสร้างความชัดเจนมากข้ึน และแผนต่อไปในปี 
2558 CHO มุ่งเน้นในการบริหารจัดการต้นทุน ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการต้นทุน อันจะ
ส่งผลให้ราคาผลติภัณฑ์ และบริการ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท้ัง 3 กลุ่ม โดยจะได้เห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปี 2558 และปีต่อๆ ไป รวมท้ังการขยายตลาดสินค้าในกลุ่มบริหารโครงการ 
และบริการ อีกท้ัง ยังแสวงหาโอกาส ในการใช้ความชํานาญ รับงานโครงการต่างๆ เพ่ิมจากผลิตภัณฑ์หลักอีกด้วย 
 

ท้ังหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีได้เรียนความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านม่ันใจในการบริหารจัดการ 
และเป็นกําลังใจให้ CHO ในการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง 

 
จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ดําเนินการ

ประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือ
หุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน ท้ังนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอตัวเพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คือ นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน จากนัน้จึง
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 9 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน
ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามในท่ีประชุมว่า ในบันทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้วหน้า 19 ขอสอบถามความคืบหน้าของการประมูลรถเมล์ 
NGV และในเอกสารข้อมูลสารสนเทศการซ้ือท่ีดินเปล่าท่ีบริษัทฯ แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งให้ผู้ถือหุ้น ถือว่า
บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการซ้ือท่ีดินดังกล่าว ซ่ึงการทํารายการดังกล่าวเป็นการได้มาของทรัพย์สินของกิจการ ท่ีอาจมี
ผลกระทบกับผู้ถือหุ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ จะมีการเพ่ิม
ทุนหรือไม่ หรือนําเงินจากท่ีไหนมาซ้ือท่ีดินดังกล่าว 
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 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ความคืบหน้างานประมูลรถเมล์ NGV ว่าขณะนี้คณะกรรมการของ ขสมก. อยู่ในระหว่างการต่อรอง
ราคาค่าซ่อมบํารุงเป็นระยะเวลา 10 ปี สําหรับเงินลงทุนในการซ้ือท่ีดิน บริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดในกิจการตามที่ได้แจ้ง
สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะไม่มีการเพ่ิมทุนเพ่ือนํามาลงทุนซ้ือท่ีดินในคร้ังนี้  

  
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้ โดย

ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยก่อนการ
ลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 26 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 2,345,195 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ท้ังสิ้น 162 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 427,178,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.81 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 9 

เมษายน 2557 ดังกล่าว 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
รับรอง 427,178,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
 รวมจํานวนเสียง 427,178,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 

วาระท่ี  2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557 
 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง
สําเนารายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
 
รายได้รวมปี 2557 เท่ากับ 1,520.59 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 646.08 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 73.85 โดยรายได้ตาม

สัญญาจํานวน 1,215.92 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 448.46 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 58.43 จากปีก่อน เนื่องจากยอดขายใน
ประเทศเพิ่มข้ึนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเภทรถกึ่งพ่วง (Semi-Trailer)   เท่ากับ 578.66 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 342.44 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 144.97 และยอดขายต่างประเทศเพิ่มข้ึนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) 
ประเภทรถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน (Catering Hi-Loaders Truck) เท่ากับ 637.26 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 106.02 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 19.96 รายได้บริหารโครงการและงานบริการ เท่ากับ 297.10 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 194.15 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ในอัตราร้อยละ 188.58 จากปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากการขายและบริการของศูนย์ซ่อมรถบรรทุกขนาดใหญ่จํานวน 163.64 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึน 60.7 ล้านบาท จากการเพ่ิมข้ึนของรถบรรทุกท่ีเข้ามาใช้บริการ และบริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ซ่อมรถบรรทุกหนักเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้งานโครงการติดต้ังหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง LED ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ ซ่ึงรับรู้รายได้ตามจํานวน
หลอดท่ีติดต้ังไปแล้วในปี 2557 จํานวน 133.46 ล้านบาท โดยสิ้นสุดโครงการตามเงื่อนไขในไตรมาส 3 ปี 2557 (Non- recurring 
items) รายได้อ่ืนจํานวน 13.22 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 11.85 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 867.55 เนื่องจากมีกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 5.29 ล้านบาท  กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์จํานวน 0.27 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ 
จํานวน 7.67 ล้านบาท 
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ฐานะการเงินของบริษัทฯ โดย D/E Ratio ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 0.75 เท่าลดลง 0.29 เท่า จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง ในขณะที่สัดส่วนของผู้ถือหุ้น (ท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจากกําไรสุทธิในปี 2557 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 636.25 ล้านบาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 138.24 ลา้นบาท เนื่องจากกําไรสุทธิ

ในปี 2557 จํานวน 97.31 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 จํานวน 10.80 ล้านบาท บันทึก Share-based payment จํานวน 
29.01 ล้านบาท และมีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ CHO-W1 จํานวน 22.71 ล้านบาท 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน
ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ - ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในท่ีประชุมว่าโครงการ Go Green รักษาสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการ 
Truck electric Vehicle สําหรับสายการบิน โครงการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบตเตอร่ีในการทํางาน การทํา
สัญญา MOU 3 ฝ่าย ระหว่าง CP ALL, PIM, CTVDOLL ด้วยกัน ซ่ึงจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย เราน่าจะจด
ลิขสิทธ์ิ ด้วยโครงการ R&D ของบริษัท ตอนน้ีบริษัทกําลังขยาย เพราะฉะนั้นจะมีคนหัวก้าวหน้า โดยเฉพาะค่าตัววิศวกร 
สําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากตามสัญญา MOU นี้ เพราะจุดแข็งของ ช.ทวี คือ รถ Catering เป็น Business Core อยู่
แล้ว สามารถ support ได้ทุกสายการบินรึเปล่า และจะต้องเพิ่มวิศวกรอีกเยอะมาก 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการฯ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า รถ Catering ท่ีใช้ไฟฟ้าได้ทดลองผลิตต้นแบบท่ียุโรป ทาง CP ALL รู้จักกับเรามานานแล้ว โดยมี
โปรเจค “7 Go Green” เราต้องจดลิขสิทธ์ิไว้ เพราะค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเราเป็นคนจ่าย โดยมี 7-Eleven เป็นผู้
ทดลองใช้บนถนนในการส่งของ มี PIM เป็นผู้ทํา KM (Knowledge Management) ซ่ึงมี สสวท. เข้ามาร่วมในการทํา
วิจัยตัวนี้ด้วย ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหม่สําหรับรถ Catering นี้เพราะเราทําอยู่แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ แต่ราคาตัวรถจะ
มีราคาแพง เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ในอนาคตราคาจะค่อยๆ ปรับตัวลดลง 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่ต้องทําการ

ลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 
 

วาระท่ี  3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และรับทราบ
รายงานของผู้สอบบัญช ี
 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ส่วนงบการเงินท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี ้
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ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดง
ข้อคิดเห็น สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
 นายประสาน มานะนําเกษม - ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า ในรายงานประจําปี หน้า 117 ตัวเลขรายได้ค่อนข้างน่าประทับใจเป็นอย่างย่ิง แต่มาดูงบการเงิน มี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างสงู อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือไม่  
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการฯ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าใช้จา่ยในการบริหารท่ีสูงข้ึนในปี 2557 นั้น เกิดจากค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
หรือ Share base จํานวน 29 ล้านบาท ซ่ึงจะเกิดเฉพาะในปี 2557 เท่านั้น             
                                                                                                                                                                  

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า ในรายงานประจําปี หน้า 163 เร่ืองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเคลื่อนไหวช้า เป็นการด้อยค่า Implement 
หรือ deprecation หรืออะไรกันแน่ และค่าเผื่อคือรายการท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงใช่หรือไม่ แต่เม่ือหลังปรับปรุงแล้วตัวเลขนี้
หายไป ช่วยชี้แจงด้วย 
และรายงานประจําปี หน้า 186 หมายเหตุประกอบงบ ประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้น เป็นผลดีกับผู้กู้ และมีขยายข้อความใน
หน้า 187 มีอัตรา MLR ลบ เพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตัวเลขได้ควรใช้โอกาสน้ี เพราะดอกเบี้ยถือเป็นโอกาสแง่บวก ถ้าเขา
ลดดอกเบี้ยให้ 
 

 นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ – ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หมายเหตุตามหน้า 163 ไม่ได้เป็นการปรับปรุง แต่เป็นการจัดประเภทของงบเพื่อเปรียบเทียบ
กับปีท่ีแล้ว และตัวเลขไม่ได้หาย เพียงแต่นํามาเทียบกับปีท่ีแล้วโดยตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ในหน้า 171 หมายเหตุท่ี 11 แต่
หมายเหตุท่ีกล่าวถึงนั้นเป็นการแสดงตามงบการเงินใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศ ซ่ึงตัวเลขนี้ไม่ได้
เกิดข้ึนจริง  
 

 นายสุรเดชฯ  – กรรมการ 
ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม สินค้าเคลื่อนไหวช้าจํานวน 179,834 บาท เป็นนโยบายการต้ังด้อยค่าสินค้าคงเหลือ ซ่ึงเป็นการต้ัง
ค่าเผื่อตามระยะเวลาสําหรับวัตถุดิบท่ีไม่มีการหมุนเวียนเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ เช่น 1 ปี ต้ัง 10% ซ่ึงไม่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายจริง แต่ถ้าในปีท่ี 2 วัตถุดิบดังกล่าวถูกนําไปใช้ก็จะถูกปรับรายการกลับมาเป็นรายได้  
 
กรณีเร่ืองหนี้ระยะสั้น ดอกเบี้ยท่ีรัฐบาลประกาศปรับลดลงน้ัน บริษัทฯ ควรใช้เป็นโอกาส ปัจจุบนับริษัทฯ ใช้เงินจาก
สถาบันการเงินไม่มากนัก บริษัทฯ ใช้เงินจากสถาบันการเงินอ่ืนเป็นการออกต๋ัว BE ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยกู้ยืม
ธนาคาร และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินระยะยาวเลย มีแต่หนี้สินหมุนเวียนระยะสั้น เช่น L/C หรือ TR เท่านั้นเอง 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้ 

โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ก่อนการ
ลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 6 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 266,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 
168 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 427,444,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.84 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 และรับทราบรายงานของผูส้อบบัญชี  
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มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 427,444,729 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 427,444,729 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี  4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ 
ก่อนหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ท่ีเหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืน
ใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่า
นั้น 

 
เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 97.31 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,990,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.01 ของกําไรสุทธิประจําปี 2557 ส่งผลให้บริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 5.51 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของทุนจดทะเบียน และเสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ประมาณ 
49.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.71 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย ก่อนหักค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จํานวน 29.01 ล้านบาท โดยกําหนดอัตรา
จ่ายปันผลเท่ากับ 0.0605 บาทต่อหุ้น (คํานวณจากจํานวนหุ้นท้ังหมด 810,239,600 หุ้น หลังการใช้สิทธิ CHO-W1 เม่ือวันท่ี 31 
มีนาคม 2558) กําไรส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะจัดเป็นกําไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป การปันผลท้ังหมดมาจากกําไรปี 2557 ในส่วนท่ี
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตเงินปันผลได้ในอัตรา 20 ต่อ 80 

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทกําหนดวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 

2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดง

ข้อคิดเห็น สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
กล่าวแสดงความยินดีท่ี นายอนุสรณ์ ธรรมใจ มาร่วมประชุมในวันนี้ และถือว่า นายอนุสรณ์ฯ เป็นตัวหลักสําคัญของ ช.ทวี 
ด้วยความเชื่อม่ันของผู้ถือหุ้น การพิจารณาความเหมาะสมของเงินปันผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น อยู่ท่ีดุลพินิจและอํานาจ
อนุมัติของผู้ท่ีเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ตามมาตรา 115 กฎหมายมหาชน ซ่ึงเคยเข้าประชุมในครั้งก่อนนั้น ว่าเราจะ
ทําให้บริษัท ช.ทวี กลับมามีกําไรแล้วก็ทําได้สําเร็จ และคร้ังนั้นได้มีการจัดสรร Warrant ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ถือว่าเป็นการ
ตัดสินใจได้ดีเย่ียม และความสําเร็จก็เกิดข้ึน  จนกระทั่งปัจจุบันเรามีการเจริญเติบโต และมีกําไร มีแผนข้างหน้าท่ีจะทําให้
เราก้าวหน้า และทําให้คู่แข่งขันท่ีมีอยู่รู้สึกลําบากท่ีจะต่อสู้กับ ช.ทวี ท่ีแข็งแกร่งข้ึนรวมท้ังได้ Partner  ระดับ CP ALL  ซ่ึง
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ไม่เพียงแต่มีพันธมิตรในประเทศ แต่มีในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะ รถ Catering ท่ีทําการทดลองใช้ในยุโรปและรับรอง
แล้ว รู้สึกเป็นห่วงว่าลิขสิทธ์ิอันนี้มันราคามหาศาล ถ้าหากว่าสามารถจะปรับในรูป  Warrant  ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ถือ
หุ้นเดิม หรือผู้เข้ามาใหม่ ตอนนี้ ช.ทวี มีข่าวดีเป็นผลบวก ในวัน Record สิทธิจริงๆ โหวตวันไหนก็เป็นผลวันนั้น หาก ช.ทวี 
แจก Warrant ก็จะทําให้หุ้นของ ช.ทวี พุ่งข้ึนถึง 5 บาท ซ่ึงคนคิดว่าตอนนี้ติดอยู่ 4 บาทกว่าเท่านั้น ซ่ึงผมคิดว่าไม่ได้ขาดทุน
อะไร กว่าจะรับรู้ว่าขาดทุนหรือกําไรก็คือปีประชุมหน้า ซ่ึงถ้ายังอยู่ และคร้ังนี้ผมก็ดีใจท่ี นายอนุสรณ์ฯ มาทันเวลา และเชื่อ
ว่าก็คงจะตอบคําถามท่ีติดค้างกันมาหลายเร่ืองได้ เพ่ิมความเชื่อม่ัน กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเรื่อง Risk 
management ท่ีถือว่าเป็นหัวใจ   
 
 นายสุรเดชฯ  – กรรมการฯ 
แจ้งว่าไว้ประชุมคราวหน้าจะเอารถไฟฟ้ามาจอดหน้าโรงแรมแล้วเอามาลองให้ผู้ถือหุ้นได้ลองน่ัง ซ่ึงในตอนนี้ท่ีขอนแก่น ใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการทดสอบ 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้ โดย

ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ก่อนการลงคะแนน มี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 5,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 169 คน คิดเป็น
จํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 427,449,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.84  
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนนิงานประจําปี 2557 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 427,449,729 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 427,449,729 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และวาระท่ี 6 มีกรรมการ 2 คน ท่ีจะต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน 
และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระท้ัง 2 คน ออกจากห้องประชุม คือ นายสุรเดช 
ทวีแสงสกุลไทย และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดําเนินการประชุม
แทน 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 19 กําหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุก

คร้ังให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
ซ่ึงในปี 2558 นับเป็นปีท่ีสามมีกรรมการบริษัทท่ีอยู่ในตําแหน่งนานสุด ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 2 คน ประกอบด้วย 
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1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานุการ 
คณะกรรมการบริษัท 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดง
ข้อคิดเห็น สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

เสนอในท่ีประชุมว่า ควรชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนเสียงตามข้อบังคับให้ท่ีประชุมรับทราบ เร่ืองวาระพิจารณาของผู้ทํา
หน้าท่ีกรรมการท่ีออกตามวาระ วิธีการลงคะแนนนั้น ถ้าไม่มีข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เราควรใช้ 
Cumulative voting หรือโหวตเป็นรายบุคคล เพราะฉะนั้นขอให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และอีกคําถามคือ บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นบุคคลอ่ืนได้เสนอชื่อบุคคลใดมาเป็น Candidate ด้วยหรือไม่ เพราะว่าในกฎหมายมหาชนนั้นได้ระบุไว้ 

 
 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สําหรับวาระนี้เป็นการพิจารณากรรมการ
ออกตามวาระ ยังไม่ใช่วาระเลือกต้ังกรรมการ ซ่ึงจะได้อธิบาย และตอบคําถามผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจงึขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็น

รายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ก่อน
การลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 2,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 
171 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 427,452,029 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 55.84 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ คือ 
 

5.1 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 427,446,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
ไม่เห็นด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 427,452,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
5.2 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 427,452,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 427,452,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
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วาระท่ี 6. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น
การพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือก
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ctvdoll.co.th ต้ังแต่วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2558 
เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพ่ือรับการ
คัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกวาระ
หนึ่งได้ 

 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการท้ัง 2 คนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามที่เคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดัง
รายชื่อต่อไปน้ี 

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานุการ 
คณะกรรมการบริษัท 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้  
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน 

ในวาระนี้เป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี้ 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งต้ัง นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ กลับเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามที่เคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อน
แล้วทุกประการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ คือ 

 
6.1 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 427,452,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 427,452,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
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6.2 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 427,446,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
ไม่เห็นด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 427,452,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระที่ 7 ประธานฯ ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการทั้งสองคนท่ีได้รับความไว้วางใจจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม และมอบหมายให้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็น
ผู้ดําเนินการประชุมในวาระถัดไป 

 
โดยมีผู้ถือหุ้นขอแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้ 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

เสนอในท่ีประชุมเร่ืองข้อต้องห้ามของผู้มีส่วนได้เสีย จะอยู่ในห้องประชุมได้หรือไม่นั้น บริษัทมหาชนหลายๆ แห่งปฏิบัติ
แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นสิทธิของแต่ละบริษัท ซ่ึงตามมาตรา 71 วรรคท่ีสอง และวรรคท่ีสาม ระบุว่ากรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่ง
นานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และวรรคท่ีสี่ ระบุว่ากรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังใหม่ได้ และใน
กรณีท่ีบริษัทฯ มีข้อบังคับเกี่ยวกับวาระนี้ ขอให้ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกคร้ัง 

 
เม่ือกรรมการท้ัง 2 คน กลับเข้าสู่ห้องประชุม นายสมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอให้ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กล่าวแสดง

วิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ ช.ทวี เป็นบริษัทฯ ท่ีมีฐานการผลิตจากนวัตกรรม เป็นบริษัทไทยท่ีน่าจะมีศักยภาพ
ในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค และตลาดโลกต่อไปในอนาคต และการท่ีตัดสินใจทําหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ เพราะมีความเชื่อม่ัน ใน
ศักยภาพของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นรายย่อยท้ังหมด ซ่ึงได้ทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทมหาชนหลายแห่ง 
โดยยึดถือจรรยาบรรณการเป็นกรรมการอิสระท่ีดี และมีทีมกรรมการอิสระท่ีดี มีนายอาษา ประทีปเสน และนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์
กุล ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย และเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย ซ่ึงได้ทําหน้าท่ีเกินผลตอบแทนท่ีได้รับจาก
บริษัทฯ มากท่ียํ้าแบบนี้เพราะเคยเป็นกรรมการบริษัทมหาชนหลายแห่ง จึงทราบดีว่าแต่ละท่ีเป็นอย่างไร ขอให้เกิดความมั่นใจ และ
หากดูแล้วมีข้อสงสัย ในฐานะกรรมการตรวจสอบจะเข้าไปดูแลทันที ในส่วนของโครงสร้างกรรมการในอนาคต ถ้าผู้ถือหุ้นท้ังหลายเห็น
ว่าในหมู่ผู้ถือหุ้นด้วยกันมีใครท่ีมีศักยภาพท่ีจะเป็นกรรมการได้ เพราะต้องการให้บริษัทฯ นี้มีการพัฒนาเป็นบริษัทมหาชนมากย่ิงข้ึน 
เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งท่ีมีฐานมาจากการทําธุรกิจของครอบครัวของนายสุรเดชฯ และนางเพ็ญพิมลฯ จึงทําให้บริษัทฯ นี้มีความเป็น
เจ้าของท่ีจะทําให้องค์กรนี้ประสบความสําเร็จให้ได้ และก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วมเป็นเจ้าของ ทุกท่านท่ีอยู่ในห้องนี้คือเจ้าของ
ร่วมกัน ฉะนั้นเราจะทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากท่านท้ังหลาย คือท่านผู้ถือหุ้นมีอํานาจมากกว่าเรา ท่านเพียง
แค่มอบสิทธ์ิในการดูแลบริษัทนี้ให้ เราก็จะดูอย่างเต็มท่ี ตัวเองถ้าไปเป็นกรรมการบริษัทไหนจะไม่ถือหุ้นบริษัทนั้น ย่ิงถ้าเป็นกรรมการ
ตรวจสอบก็จะไม่ถือหุ้น เพ่ือให้ทําหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา โดยท่ีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่มี 2 ทฤษฎี ว่าต้องถือหุ้นด้วยจะได้มี
ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของแต่พิสูจน์แล้วไม่ถือดีกว่า เพราะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อเท็จจริงของบริษัทฯ เป็นอย่างไรก็จะแสดงอย่าง
นั้น  

 
นายอนุสรณ์ฯ แจ้งว่าไม่ได้เป็นคนขอนแก่น เป็นคนจังหวัดแพร่ แต่ทํางานส่วนใหญ่ในกรุงเทพ และมีการประชุมทุกเดือนได้

ทําหน้าท่ีแข็งขัน แต่ตามกฎ MAI ให้ประชุมอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี คณะกรรมการประชุมมากกว่านั้น โดยเราประชุมทุกเดือน บางคร้ัง
ประชุมท่ีขอนแก่น เพ่ือดูโรงงาน การลงทุนอะไรใหม่ๆ ลงทุนแล้วคุ้มค่าหรือไม่ ตัวเองเป็นผู้ท่ีมีภาระหน้าท่ีค่อนข้างมาก แต่พอได้รับ
โอกาสจากท่านท้ังหลายโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นท้ังหมด ก็ทําหน้าท่ีเต็มท่ีไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ต้องเรียนว่าเป็นผู้มีหน้าท่ีมาก อย่างไร
ก็ตามยังมีนายอาษาฯ และนายชัชวาลฯ เปน็กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย 
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 นายสมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
กล่าวเพิ่มเติมว่า ห่วงท่ีมีภารกิจอ่ืน และขอฝากไว้ คือมีตัวอย่างท่ีสํานักงานกลต. ตรวจสอบแล้วก็พบว่า CFO มีความผิด
ตามกฎหมายแล้วฟ้องดําเนินคดีพิพากาษาลงโทษทางอาญา โดยเอกสารการเงินเป็นเท็จ ตัวอย่างท่ีมีปรากฏแล้ว พูดได้
ว่ายังมีอีกหลายบริษัทท่ีใช้ศิลปะการตกแต่งบัญชีให้มีผลกําไร Take a big bad หรือ Emerald ก็ตาม บริษัทท่ี กลต.จับ
ได้ไล่ทันแล้วก็มีบทกฎหมายลงโทษไป หวังว่าผู้มีหน้าท่ีทําบัญชีจะคํานึงถึงให้มาก ส่วนท่ีท่านข้องใจนั้นกฎหมายว่าท่าน
ไม่ควรถือหุ้นบริษัทในฐานะกรรมการ ในกฎหมายไม่ได้ห้าม แต่มีข้อแนะนําไว้ว่าเพ่ือความโปร่งใส เพราะฉะนั้นผู้ท่ีเข้า
เป็นกรรมการมีลิมิตว่าท่านจะถือหุ้นสูงสุดได้เท่าไรเพราะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเร่ือง Conflict Interest ก็เป็น 
Topic ท่ีเราจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ท่ีเราจะต้ังเป็นกรรมการ 
 

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และ
กําหนดค่าตอบแทน   คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2558 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  เพ่ือให้เหมาะสมในความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ ดังรายละเอียด ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่า
เบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
ตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2557 เป็นวงเงินจํานวนรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับ
คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรร
ให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  
ท่ี 
 

รายละเอียด ปี 2557 ปี 2558  
(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 

หมายเหตุ 
 

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

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

รวมจ่าย 402,500.- บาท/ป ี
 

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

 

 

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

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

รวมจ่าย 292,500.- บาท/ป ี
 

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

 

 

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
 
 

10,000 บาท/การประชุม* 
8,000 บาท/การประชุม* 

รวมจ่าย 26,000.- บาท/ป ี
 
 

 
 
 

10,000 บาท/การประชุม* 
8,000 บาท/การประชุม* 

 

 

หน้า 24/71 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 

หน้าที่ 13/17 

4. 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 

 

 

5. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ไม่เกินร้อยละ 2 จากผลกาํไร
สุทธิหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย และอื่นๆ  
รวมจ่าย 420,000.- บาท/ป ี

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความเหมาะสม 

 * จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน ใน

วาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 4 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 298,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ท้ังสิ้น 175 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 427,750,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.88 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 427,744,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
รวมจํานวนเสียง 427,750,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

วาระท่ี 8. พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 
 

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทําหน้าท่ีผู้ดําเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากเป็นหน้าท่ี
โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสรรหาผู้สอบบัญชี เพ่ือคัดเลือก และ
แต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี ดังนั้นในปีนี้จึงมีความเห็นควรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีเดิม 

 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังนายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3534 และนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3873 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
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ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
2,292,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ชื่อผู้สอบบัญชี 
ปี 2556 
บจก.เอ็ม อาร์ 
แอนด์ แอสโซ
ซิเอท 

ปี 2557 
บจก. ไพร์ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คู
เปอร์ เอบีเอเอส 

เพ่ิมข้ึน 
% 

เสนอราคา ปี 2558 
บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์
คูเปอร์ เอบีเอเอส 

เพ่ิมข้ึน 
% 

ค่าสอบบัญชี; 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 
Joint Venture TSP-CTV 

 
1,450,000 

300,000 
- 

 
1,450,000 

420,000 
250,000 

 
0.0 

40.0 
100.0 

 
1,600,000 

462,000 
230,000 

 
10 
10 
-8 

รวมค่าสอบบัญชี 1,750,000 2,120,000 21.1 2,292,000 8 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 
Joint Venture TSP-CTV 

 
77,570 
14,720 

- 

 
109,920 
10,090 
2,250 

 
41.7 

-31.5 
100 

 
- 
- 
- 

 

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 92,290 122,260  -  
ขนาดของรายการ; 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 

 รายได้รวม 
 สินทรัพย์รวม 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 
 รายได้รวม 
 สินทรัพย์รวม 

Joint Venture TSP-CTV 
 รายได้รวม 
 สินทรัพย์รวม 

 
 

851,629,370 
962,942,771 

 
133,260,068 
118,286,659 

 
- 
- 

 
 

1,537,187,411 
1,043,119,182 

 
187,639,002 
128,112,705 

 
266,927,075 
248,738,665 

 
 

80.5 
8.3 

 
40.8 
8.3 

 
100.0 
100.0 

 
 

ประมาณการเพ่ิม 10%  
NA 

 
ประมาณการเพ่ิม 10%  

NA 
 
- 

NA 
 

 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้   
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน

วาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ก่อนการ
ลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 10,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 176 
คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 427,760,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.88 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ประจําปี 2558 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 2,292,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 427,754,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
รวมจํานวนเสียง 427,760,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีการเสนอวาระเพ่ิมเติม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
 คุณชวนพิศ ดีเอกนามกุล - ผู้รับมอบอํานาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

สอบถามท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ หรือไม่ 
ประเด็นท่ีจะเรียนถามคือ เร่ืองความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ CAC ซ่ึงเป็นโครงการแนวร่วมภาคเอกชนต่อต้าน
คอร์รัปชั่น  
 

 นายชัชวาลฯ – ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว และภายในเดือน พฤษภาคม 2558 ทางบริษัทฯ 
จะลงนามประกาศเพ่ือขอรับรองในข้ันตอนต่อไป และเพ่ิมเติมว่า 
 
ในฐานะท่ีเป็นกรรมการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะได้มีการคุยกันต้ังแต่ปีท่ีแล้ว โดย CEO มีนโยบายในเชิงปฏิบัติ ได้สื่อไปยัง
พนักงานของบริษัทฯ เช่น การประกวดคําขวัญ ตัวอย่างคือ คนพันธ์ ช. เชิดชูคนซ่ือสัตย์ ขจัดคนโกงกิน ตอบแทน
แผ่นดิน สิ้นคอร์รัปชั่น มีการสื่อสารในท้ังองค์กรแล้ว ข้ันต่อไปจะประชุมกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเข้า
เป็นแนวร่วมกับสมาคมต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจะมีการ Implement เข้าสู่กระบวนการขอการรับรองต่อไป ตอนนี้มี
การประมูลงานกับหน่วยราชการ เราก็แสดงตนอย่างผู้สุจริต คือเราไม่ได้เข้าไปวุ่นวายในกระบวนการอย่างเช่น ขมสก. ท่ี
ผ่านมา จะเห็นได้ชัดเจน เป็นสิ่งท่ีเราปฏิบัติได้ทําเกินกว่าการทําเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้ว ขอให้ความม่ันใจได้  
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
ให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมว่า ในการประมูลรถเมล์ NGV บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงด้านคุณธรรม และที่ผ่านมาบริษัทได้
ทํา Due diligent จาก บริษัท BAE System ซ่ึงเป็นบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อันดับสองของโลก มีธุรกิจท้ัง
ในประเทศอเมริกา และประเทศอังกฤษ การทํา Due diligent เข้มงวดเรื่องนี้มาก ซ่ึง CHO ก็ผ่าน Due diligent และ
จะต้องมีการทําแบบทดสอบเพื่อต่ออายุ License เป็นประจําทุกปี 
 

 นายศุภโรจ โรจน์วีระ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามในท่ีประชุม ดังนี้ 
1. ในการลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนายานยนต์และพลังงานทางเลอืกในระบบโลจิสติกส์ กับบริษัท 

ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) “CP ALL” มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจในรูปแบบใด และคาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้จาก
โครงการนี้ประมาณเท่าไหร่  

2. รถเมล์ NGV กรณีท่ีบริษัทฯ ชนะการประมูล บริษัทฯ จะได้เป็นผลประโยชน์อย่างไร และบริษัทฯ จะมีรายได้
ประมาณเท่าไหร่ และบริษัทฯ จะผลิต และประกอบเองท้ังหมดหรือไม่ หรือนําเข้าจากต่างประเทศ  

หน้า 27/71 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 

หน้าที่ 16/17 

3. โครงการรถไฟฟ้าท่ีจังหวัดขอนแก่น บริษัทฯ คิดว่าจะทําเพ่ือเป็นเกียรติประวัติของบริษัท หรือเพ่ือผลกําไรของ
บริษัทฯ 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย บริษัทฯ จะทําการวิจัย และพัฒนา รวมถึงการ
ประกอบตัวถังรถ และมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยของ CP ALL มีแผนกยานยนต์โดยเฉพาะ
จะเข้ามาเรียนรู้ทํา KM ร่วมกับ สสวท. ซ่ึงคาดว่ารถต้นแบบจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2558 และประมาณไตรมาส
แรกของปี 2559 จะทดสอบกับ CP ALL เร่ืองการชาร์ตไฟ เร่ืองระยะการทํางานของรถ โดยจะใช้เส้นทางการขนส่งเป็น 
Route การทดสอบรถพลังงานไฟฟ้า และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณปี 2560  

 
เร่ืองรถเมล์ NGV ขณะนี้คณะกรรมการของ ขสมก. และอยู่ในระหว่างการต่อรองราคาซ่อมบํารุงเป็นระยะเวลา 10 ปี 
กรณีท่ีบริษัทฯ ได้รับงานรถเมล์ NGV บริษัทฯ จะทําสัญญาเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาซ้ือขายรถมูลค่าประมาณ 
1,700,000,000 บาท โดยจะรับรู้รายได้ท้ังหมดภายในปี 2558 (ถ้า ขสมก. เซ็นต์สัญญากับบริษัทฯ ภายในเดือน
พฤษภาคม 2558) สัญญาซ่อมบํารุงระยะเวลาประมาณ 10 ปี มูลค่าประมาณ 2,000,000,000 บาท (รับรู้รายได้ปีละ
ประมาณ 200,000,000 บาท) ซ่ึงรถเมล์ NGV  ท้ังหมดจะประกอบในประเทศไทย โดยนําเข้าชิ้นส่วนต่างๆ จาก
ต่างประเทศ อาทิเช่น ตัวถังรถ Chassis นําเข้าจากประเทศจีน และเคร่ืองยนต์ เกียร์ นําเข้าจากประเทศเยอรมัน เป็น
ต้น โดยใช้ระยะเวลาผลิตประมาณ 90 วัน  

 
เร่ืองรถไฟฟ้าท่ีขอนแก่น ในนามบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จํากัด ซ่ึงบริษัทฯ มองการทํารถไฟฟ้าขอนแก่น
อาจมีกําไรไม่มากนัก เนื่องจากต้องการทําเป็นต้นแบบของระบบรางภายในประเทศโดยฝีมือคนไทย ซ่ึงปัจจุบันจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจรถไฟฟ้าเช่นกัน ส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟฟ้า บริษัทฯ มี
ประสบการณ์เนื่องจากมีสว่นร่วมในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน และมีความม่ันใจว่าจะสามารถบริหารจัดการระบบ
การขนส่งมวลชนให้กําไรได้อย่างแน่นอน 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ  
ให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม เร่ืองซ้ือท่ีดิน 270 ไร่ ปัจจุบันโรงงานท่ีขอนแก่นมีเนื้อท่ี 52 ไร่ ซ่ึงบริษัทฯ มีโครงการว่าควรจะ
ย้ายโรงงานภายในระยะเวลาประมาณ 3-5 ปีนี้ เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยใช้พ้ืนท่ีประมาณ 200 ไร่ และอีก 
70 ไร่ ทําเป็นโกดังสินคา้ เพ่ือเป็นศูนย์กระจายสินค้ารูปแบบใหม่ ท่ีจะมี Docking สําหรับรองรับสินค้า Made to order 
ท่ีบางบริษัทต้องการศูนย์กระจายสินค้าแบบเย็น (Cool storage) และใช้ท่ีดิน Utilize ในการวางแผนงานต่างๆ บริษัทฯ 
มองว่าท่ีดินแปลงดังกล่าวมีราคาขายถูกกว่าตลาด ซ่ึงบริษัทฯ ซ้ือมาในราคา 281 ล้านบาท 

 
 นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามเพิ่มเติมเร่ืองซ้ือท่ีดิน ว่า ใช้งบจากท่ีไหน ซ้ือ-ขายเสร็จสิ้นหรือยัง และการซ้ือท่ีดินดังกล่าวจะมีผลกระทบต่องบ
การเงิน และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หรือไม่ 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ใช้เงินจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
การจ่ายเงินปันผล 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 

หน้าที่ 17/17 

 คุณชวนพิศฯ - ผู้รับมอบอํานาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สอบถามในท่ีประชุมเพ่ิมเติม 
1. ถ้าบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการผลิตรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า จะส่งผลกระทบอย่างไรกับบริษัทฯ  
2. โครงการรถเมล์ NGV มีผลต่อรายได้ของบริษัทฯ และมีกําไรเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้

เพ่ิมข้ึนประมาณ 1,700,000,000 บาท ในปี 2558 ดังนั้นจะส่งผลให้ประมาณการของบริษัทในปี 2559 ลงลดอย่าง
มากหรือไม่ และบริษัทฯ หาโครงการใหม่ๆ เพ่ือรองรับรายได้ในปี 2559 ท่ีจะลดลงหรือไม่  
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า 
1.  ถ้าบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการผลิตรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า ถือว่าเป็นการปฏิวัติระบบขนส่งโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทย ซ่ึงจะส่งผลดีไม่เฉพาะแต่รถขนส่งทุกขนาดท่ีอาจจะเปลี่ยนเป็นรถพลังงานไฟฟ้า ลดการพ่ึงพาน้ํามันใน
อนาคต 

2.  โครงการรถเมล์ NGV กรณีท่ีบริษัทฯ รับรู้รายได้ประมาณ 1,700,000,000 บาทในปี 2558 อาจสง่ผลให้ประมาณ
การของบริษัทฯ ในปี 2559 ลงลง แต่บริษัทฯ ก็จะพยายามหาโครงการใหม่ๆ เพ่ือรองรับรายได้ในปี 2559 

 
ก่อนจบการประชุม นายสุรเดชฯ ได้แจ้งเพ่ิมเติมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะเย่ียมชมโรงงานท่ีจังหวัดขอนแก่น ซ่ึง

บริษัทเคยจัดไปแล้วคร้ังหนึ่งเม่ือ 2 ปีท่ีผ่านมา ก็ขอเชิญลงทะเบียนได้ท่ีหน้าห้องประชุม และบริษัทฯ จะแจ้งวัน เวลา 
เดินทางเย่ียมชมโรงงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกคร้ัง 

 
ปิดประชุม 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกคน
ท่ีมาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม ตามลําดับ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.15 น. 
 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท          
        

 (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 
 ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 
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