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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา สถานท่ีประชุม 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้จัดประชุมข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.              
ณ ห้อง บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559  จํานวน 7 คนจากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คนซ่ึงมี
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ 
2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล 

  กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 

  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
5. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

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

  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 
กิจการเบื้องต้น 

พิธีกรแนะนําคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และแนะนําผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม 
ดังนี้ 

1. นางสมนึก แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายนิติธร ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน และเลขานุการคณะกรรมการกํากับ 

  ดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายศักรินทร์ อุ่นนิ่ม รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดในประเทศ 
4. นายสเวน กาเบอร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดต่างประเทศ 
5. นายนพรัตน์ แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ผลติ 
6. นายอภิชัย ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ความเสี่ยง 
7. นางสาวภัทรินทร์ อนุกูลอนันต์ชัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ท่ัวไป 
8. นายประสบสุข บุญขวัญ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พัฒนาธุรกิจในประเทศ 
9. นายผดุงเดช เอ้ือสุขกุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
10. นายบํารุง ชินสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-งานบริการ 
 
พร้อมท้ังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน คือ นายปริญญา วงศ์เพชรขาว จากบริษัท แอส

เซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ นายนรุตม์ ลิมปิวรรณ จาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตัวแทนท่ีปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี คือ
นายวศิน เลิศวไลพงศ์ และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ คือนายณัฐพร เมืองจันทรา มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นใน
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วันนี้ หลังจากนั้นได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน ตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะ
เร่ิมการประชุมในแต่ละวาระ 

 
 พิธีกรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น 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 

 
ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 147 คน รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 481,971,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.7371 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเวลา 14.20 น. และ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้ให้ความไว้วางใจ
ลงทุนในบริษัท และได้กรุณาสละเวลามาประชุมในคร้ังนี้  
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จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายนายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ และประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือ
หุ้นรายย่อยเขา้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน คือนายดุษฎี อินทะปัตถา ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากนั้นจึงดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 28 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 
ลําดับท่ี 1) คร้ังนี้ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ได้แสดงความคิดเห็นอันเกี่ยวด้วยวาระดังกล่าวถึงเร่ืองการประมูลรถเมล์ NGV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หน้าท่ี 
15 (ตามรายงานประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558) โดยมีตัวแทนสมาคมส่งเสริมการลงทุนคือนางชวนพิศ  ซ่ึงได้กล่าวถึง
รายละเอียดของรายได้ท่ีจะรับรู้จากงานโครงการดังกล่าวเป็นจํานวนเงินท่ีสูงพอสมควรอันส่งผลให้มีนักลงทุนสนใจและ
เข้าลงทุนในการเข้าถือครองหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นผลจากการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุแห่ง
การยกเลิกการประมูลในคร้ังดังกล่าว โดยความคืบหน้าของข้อมูลข่าวสารรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซ่ึงนายเสริม
เกียรติได้นํามาแสดงในคร้ังนี้ อันเป็นข้อมูลจากสํานักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 เวลา 8.55 นาฬิกา ซ่ึง
การยกเลิกการประมูลของหน่วยงาน ขสมก. ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าเท่านั้น ยังคงส่งผล
กระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยตรงอีกด้วยเทียบจากราคาหุ้นท่ีปิดอยู่ท่ี 1.67 บาทซ่ึงต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดตามส่วน ซ่ึงตนได้
ใช้สิทธิในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงอยากทราบความคืบหน้าในส่วนของบริษัทฯ 
และหรือกิจการร่วมค้าเจวีซีซี ถึงการใชส้ิทธิทางศาลในการดําเนินการและเรียกร้องค่าเสียหายถึงข้ันตอนใด 
  

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ บริษัทฯ และหรือกิจการร่วมค้าฯ ได้ดําเนินการว่าจ้างสาํนักงานกฎหมายในการย่ืนฟ้องต่อศาล
ปกครอง และศาลได้มีคําสั่งรับฟ้องแล้ว ซ่ึงอยู่ระหว่างท่ีหน่วยงาน  ขสมก. หรือผู้เกี่ยวข้องตามฟ้องย่ืนคําคัดค้านดังกล่าว 
โดยหากต่อไปมีการออกหรือประกาศ TOR ใหม่อีกคร้ังก็จะย่ืนหนังสือคัดค้าน TOR และขอศาลคุ้มครองชั่วคราวต่อไป 
รายละเอียดจะขอกล่าวในวาระท่ีเกี่ยวข้องอีกคร้ัง 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้ง

ว่าวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่
นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 30 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 1,115,150 หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 177 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 483,086,214 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 52.8591 
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 28 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
รับรอง 483,086,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 0 เสียง  
รวมจํานวนเสียง 483,086,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจําปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมคร้ังนี้ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
บริษัทฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจํานวน 1,158.79 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิรวม 35.74 ล้านบาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจําปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติในการประชุมสามัญประจําปี 2559 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด ซ่ึงส่งมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) 

 
ผลการดําเนินงาน ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิจํานวน 35.74 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 

62.84 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 63.7 จากปีก่อน รายได้รวมปี 2558 เท่ากับ 1,158.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในอัตรา
ร้อยละ 24 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 32 กําไรขั้นต้นปี 2558 เท่ากับ 250.20 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่นในอัตราร้อยละ 
25 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 5 EBITDA ปี 2558 เท่ากับ 106.14 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 43 และ
ลดลงจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 5 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดปี 2558 เท่ากับ 35.74 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่นในอัตราร้อยละ 
63 และลดลงจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 26 

รายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รายได้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานปี 2558 เท่ากับ 287.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปี 
2557 ทางบริษัทฯ รับงานโครงการพิเศษ จํานวนเงิน 340 ล้านบาท รายได้กลุ่มงานบริหารโครงการและงานบริการปี 2558 เท่ากับ 
169.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2557 ทางบริษัทฯ รับงานโครงการติดต้ังหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง LED ให้กับหน่วยงาน
ของภาครัฐ จํานวน 76.6 ล้านบาท  

 
โครงสร้างเงินทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีม่ันคง  โดยมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 49.30 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,619.38 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 506.66 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อย
ละ 45.5 จากการลงทุนซ้ือในท่ีดินเพ่ือเตรียมสร้างโรงงานแห่งใหม่ และวัตถุดิบเพ่ือการผลิต  โดยมีอัตราส่วน D/E Ratio เท่ากับ  
1.32 เท่า ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เกิดจากการจัดหาเงินทุนส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้น 

 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 697.00 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 60.70 ล้านบาท จากกําไร
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด และเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ CHO-W1 จํานวน 44.68 ล้านบาท 
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 มูลค่างานท่ียังไม่ส่งมอบ ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 มูลค่างานคงเหลือในประเทศ มูลค่างานตามสัญญา จํานวน 485.45 
ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2559 จํานวน 290.99 รับรู้รายได้หลังปี 2559 จํานวน 194.46 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ
ต่างประเทศ มูลค่างานตามสัญญา จํานวน 169.44 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2559 จํานวน 164.86 รับรู้รายได้หลังปี 2559 
จํานวน 4.58 ล้านบาท รวมมูลค่างานคงเหลือท้ังหมด ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มูลค่างานตามสัญญา จํานวน 654.89 ล้านบาท 
คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2559 จํานวน 455.84 รับรู้รายได้หลังปี 2559 จํานวน 199.05 ล้านบาท 

 
สืบเนื่องจากวาระท่ีหนึ่งเร่ืองเกี่ยวด้วยงานโครงการรถเมล์ NGV 489 คัน นั้น บริษัทฯ ให้สํานักงานกฎหมายเบเคอร์ แอนด์ 

แม็คเค็นซ่ี(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายและรับมอบอํานาจให้ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีดังกล่าวรายงานต่อท่ี
ประชุมถึงรายละเอียดความคืบหน้าด้านคดี ดังนี้ 

 นายวศิน เลิศวไลพงษ์ – ตัวแทนท่ีปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย เบเคอร์ฯ 
กล่าวเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงข้ันตอนการดําเนินการด้านคดีความดังกล่าวว่านั้น นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารจากผู้
ถือหุ้นซ่ึงได้กล่าวถึงไปแล้วบ้างนั้นในวาระก่อนนี้ จึงขอกล่าวรายงานเพิ่มเติมในส่วนของคําสั่งการยกเลิกงานโครงการ
ดังกล่าวโดยเนื้อหาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกงานโครงการ และหรือบอกเลกิการท่ีจะลงนามในสัญญาท่ีเกี่ยวข้องนั้น เห็น
ชัดเจนว่าไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือกิจการร่วมค้าแต่อย่างใด แต่เป็นกรณีท่ี ขสมก. อ้างว่าเห็นข้อผิดพลาดหรือ
บกพร่องของ TOR ในส่วนข้อกําหนดไม่สมบูรณ์ จึงนํามาถือเป็นเหตุอ้างบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ซ่ึงทางกิจการร่วมค้าฯ 
โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองและศาลไดรั้บคําฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ซ่ึงข้ันตอนในส่วนของศาล
ปกครองนั้น จากนี้ศาลก็จะส่งสาํเนาคําฟ้องไปให้ ขสมก และหรือพนักงานอัยการท่ีได้รับมอบหมายจากองค์การฯ ย่ืน
คําให้การคัดค้านภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ในทางปฏิบัติตามหลักการน่าจะอยู่ในช่วงเวลา 2-3 เดือน
(กรณีอาจใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาย่ืนต่อศาล) โดยระยะเวลาข้ันตอนในการดําเนินการของศาลน่าจะอยู่ประมาณ 1-2 
ปีคร่ึง 

โดยในส่วนของกรณีท่ี ขสมก. จะได้ดําเนินการประกาศ TOR ฉบับใหม่นั้น ทางบริษัทฯ และหรือกิจการร่วมค้าก็ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าจะย่ืนคําคัดค้านไปยังหน่วยงานดังกล่าวก่อน และจะเร่งขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลฯ 

  
 ผู้ถือหุ้นรายย่อย - พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ 

สอบถามทางบริษัทฯ ถึงการท่ีจะย่ืนประมูลงานโครงการดังกล่าวอีกหรือไม่หากภายหลังมีการประกาศขายซอง TOR 
ใหม่ ท้ังท่ีเป็นคู่กรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างนั้น และถ้าหากจะย่ืนประมูล จะประมูลในนามกิจการร่วมค้าเหมือนเดิมอีก
หรือไม่ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อซักถามผู้ ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทฯ ได้ปรึกษาหารือกับทางสํานักงานท่ีปรึกษากฎหมายแล้ว กับท้ังมติของ
คณะกรรมการก็เห็นตรงกันในการจะเข้าร่วมในการประมูลคร้ังใหม่นี้ถ้าหากจะมีข้ึนแม้จะยังอยู่ระหว่างเป็นคู่กรณีพิพาท
กันอยู่ก็ตาม ท้ังนี้จะถือเอาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ผลกระทบต่อรูปคดี เป็นสําคัญ โดยการย่ืนประมูลของ
บริษัทฯ เพราะไม่ติดเงื่อนไขในส่วนของคุณสมบัติด้านทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ซ่ึงสืบเนื่องจาก ขสมก. มีการลดอัตรา
เงื่อนไขเรื่องทุนจดทะเบียนลง  
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วให้ท่ีประชุมอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ - ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามเพิ่มเติมเร่ืองอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั คือ Current ratio, D/E Ratio และ EPS ในปี 2558  
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 นายนิติธร ดีอําไพ – รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ สิ้นปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วน Current Ratio หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง 
เท่ากับ 0.97 เท่า ลดลงจากก่อนท่ีเท่ากับ 1.55 เท่า เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีการใช้เงินในการดําเนินงาน และการ
ลงทุนเพ่ือซ้ือท่ีดินเตรียมสร้างโรงงาน ในส่วน D/E Ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.32 เท่า 
เพ่ิมจากปีก่อนเท่ากับ 0.75 เท่า เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือนําเงินมาลงทุนในท่ีดินเช่นกัน EPS หรือกําไรสุทธิ
ต่อหุ้น ลดลงตามกําไรสุทธิของงวดปี 2558 ท่ีลดลงจากปีก่อน  
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดย
ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 4 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 1,102,100 หุ้น รวมมีผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 181 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 484,183,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
52.9792 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2558 และเห็นชอบอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,188,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
รวมจํานวนเสียง 484,188,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 
(CHO-W1) 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

 
 เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการพิจารณาการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และข้อบังคับของบริษัท ท่ีกําหนดว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้หากยังมีหุ้นท่ียังจําหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเว้นหุ้น
ท่ีเหลืออยู่ต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดย
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามท่ีบริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) และมี
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจําหน่ายไม่หมด จํานวน 100,020 หน่วย โดยบริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนไว้รองรับการใช้สิทธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) ครบถ้วนแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปตาม
จุดประสงค์ในการจดทะเบียน จึงต้องทําการลดทุนจดทะเบียนในส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทรุ่น
ท่ี 1 (CHO-W1) จํานวน 100,020 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 270,000,000 บาท 

เป็น 269,974,995 บาท โดยการตัดจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 100,020 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือ
จากการรองรับสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
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ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้ง

ว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 4 ต่อไป) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 14,000 หุ้น รวมมีผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 183 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 484,202,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
52.9812 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,075,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9738 
ไม่อนุมัติ 127,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0262 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 484,202,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรณีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเหลือ 269,974,995 

บาท ทําให้บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 269,974,995 บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันเก้าร้อย
เก้าสิบห้าบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น : 1,079,899,980 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้า
ร้อยแปดสิบหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ : 1,079,899,980 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้า
ร้อยแปดสิบหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :  -ไม่มี-   
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท ท้ังนี้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตาม
คําสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,075,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9738 
ไม่อนุมัติ 127,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0262 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 484,202,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2553 และข้อบังคับของบริษัท ท่ี
กําหนดให้ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2558 เป็นทุน

สํารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี โดยจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.31 ล้านบาท 
และส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 6.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.53 ของทุน
จดทะเบียน  

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,182,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 20,000 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
รวมจํานวนเสียง 484,202,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
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หน้าที่ 9/25 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด   
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือ

หลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดใน
การใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ายในปีท่ี

ผ่านมา ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 ในปีนี้เสนอให้จัดสรรกําไรสะสม เพ่ือพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
2558 เป็นหุ้นปันผล และเป็นเงินสด แก่ผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจํานวน 5,326,400.42 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.0058 บาทต่อหุ้น 
2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 91,834,490 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย

จํานวน 22,958,622.50 บาท เท่ากับ อัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลเท่ากับ 
0.025 บาทต่อหุ้น ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายใดท่ีคํานวณตามอัตราการจ่ายเงินปันผลแล้วมีเศษหุ้นเดิมหลังการ
จัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น 

3. รวมเป็นเงินปันผลท้ังสิ้น 28,285,022.92 บาท คิดเป็น 0.0308 บาทต่อหุ้น 
 
โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล ในวันท่ี 29 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และพิจารณากําหนดวันจา่ยเงินปันผล
จากผลการดําเนนิงานประจําปี  2558 ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

 
การจ่ายเงินปันผลท้ังหมดนี้ มาจากกําไรในส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลการดําเนินงาน ปี 2558 ดังนั้น ผู้ถือหุ้น

ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตเงินปันผลได้ในอัตรา 20 ส่วน 80 ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ สิทธิในการได้รับ
เงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดง

ข้อคิดเห็น สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท มีกลยุทธ์ในการซ้ือหุ้นคืนหรือไม่ เพ่ือให้ราคาหุ้นฟ้ืนกลับคืน 
 
 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ – กรรมการอิสระ 
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เนื่องจากประเด็นท่ีเสนอ เป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงนิ 
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ มุ่งไปท่ีการทําธุรกิจแบบย่ังยืนด้วยการลงทุนใน Core Business ของบริษัทฯ หากเกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือทางการเงิน และทําให้ราคาหุ้นตํ่ากว่าปัจจัยพ้ืนฐานมากๆ ทางบริษัทจะใช้เคร่ืองมือนี้ แต่ถ้าเป็น
ภาวะท่ัวไป ทางบริษัทฯ จะมุ่งไปที่การลงทุนท่ีแท้จริงในธุรกิจหลักของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการ ตระหนัก รับทราบ และจะ
นําไปพิจารณาเปน็ทางเลือก เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 7-10 ต่อไป) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 4 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 42,400 หุ้น รวมมีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 187 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 484,244,714 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
52.9859 
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด  
ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,244,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
รวมจํานวนเสียง 484,244,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามเอกสารข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออก และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (“ข้อกําหนดสิทธิฯ”) เนื่องจากมีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามข้อ 3.3 (ง) กรณีบริษัทฯ มีการ
จ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดในวาระที่ 6 ซ่ึงส่งผลให้อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงซ่ึงสิทธิใหม่ดังกล่าวจะมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ึนเคร่ืองหมาย XD(ST) กล่าวคือต้ังแต่วันท่ี 27 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 สิทธิเดิม 

(Par = 0.25 บาท) 
สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

(Par = 0.25 บาท) 
ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น 0.454 บาทต่อหุ้น 
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ต่อ 1 หุ้นสามัญ 
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ต่อ 1.100 หุ้นสามัญ 
 
เนื่องจาก CHO-W1 มีการใช้สิทธิเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน 4,432,100 หน่วย ส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนหุ้นสามัญ

ท่ีเรียกชําระแล้วเต็มมูลค่า ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรับหุ้นปันผลเท่ากับ 918,344,900 หุ้น 
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 

(CHO-W1) 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนมัุติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 8-10 ต่อไป) 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 
(CHO-W1)  ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,097,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9696 
ไม่อนุมัติ 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 
งดออกเสียง 127,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0262 
รวมจํานวนเสียง 484,244,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินปันผลเป็นหุ้น (วาระท่ี 6) และทําการปรับสิทธิ 
CHO-W1 (วาระท่ี 7) จึงต้องทําการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกินสิทธิในการรับหุ้นปันผล และรองรับ
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 26,997,499.50 บาท โดย

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 107,989,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับ
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทรุ่นท่ี 1 (CHO-W1) ท้ังนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้วจะทํา
ให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 296,972,494.50 บาท จากเดิม 269,974,995 บาท 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 9-10 ต่อไป) 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1)  ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,224,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958 
ไม่อนุมัติ 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 
งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
รวมจํานวนเสียง 484,244,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า การเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องทําการแก้ไข/เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 ซ่ึงดําเนินการตามกฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 18 บัญญัติว่า “หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี ้
(4) ทุนจดทะเบียนซ่ึงต้องแสดงชนิด จํานวน และมูลค่าของหุ้นและมาตรา 31 บัญญัติว่าบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
หรือข้อบังคับของบริษัทได้เม่ือท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง” 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรณีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 296,972,494.50 

บาท ทําให้บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
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ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข และเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 10 ต่อไป) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 400 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 189 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 484,245,114  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
52.9859 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน  ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,245,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 484,245,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า จากการที่บริษัทฯ จัดสรรเงินปันผลเป็นหุ้น และทําการปรับสิทธิ CHO-W1 จัดสรร
หุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
ท้ังนี้ หลังจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ CHO-W1 ในรอบวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิ
จํานวน 4,432,100  หน่วย ส่งผลให้จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้วเต็มมูลค่าของบริษัทมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 918,344,900 หุ้น 

 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 296,972,494.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสี่ร้อย
เก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น : 1,187,889,978 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหม่ืน
เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสอบแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ : 1,187,899,978 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหม่ืน
เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสอบแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :  -ไม่มี- 
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ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 107,989,998 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 
1 (CHO-W1) 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,224,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958 
ไม่อนุมัติ 20,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0042 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 484,245,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนชื่อบริษัท 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุม

ว่า จากแผนการดําเนินงานท่ีบริษัทฯ จะขยายธุรกิจในส่วนงานบริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้พลังงานทดแทน (ไฟฟ้า) รวมทั้ง
การพัฒนาทางด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ เชิงพาณิชย์ คณะกรรมการบริหาร มีความเห็นว่าชื่อบริษัท ยังจดจําได้ยาก และเพ่ือแสดงถึง
ความหลากหลายด้านนวัตกรรม  บริษัทฯ ควรทําการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ 

 
ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัท ได้มอบหมายให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารในการร่วมกันพิจารณาคัดเลอืกชื่อใหม่

ของบริษัทฯ แทนชื่อเดิมเพ่ือให้สอดคล้อง และแสดงถึงความหลากหลายด้านนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ สินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ให้
จดจําได้ง่าย ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัท มีความเห็นเสนอช่ือบริษัท เป็น บริษัท ช ทวี จํากัด(มหาชน)  เป็นชื่อท่ีเหมาะสม จากชื่อท่ีมี
การคัดเลือก จํานวน 8 รายชื่อท่ีได้ทําการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
ท้ังนี้เม่ือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท บริษัทฯ จะดําเนินการเปลี่ยนชื่อ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อไป 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดง

ข้อคิดเห็น สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ –  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า อักษรท่ีกําหนด เป็นมงคลนามหรือไม่ และทําเลท่ีต้ังของสํานักงานสาขา เหมาะสมหรือไม่ และชื่อ
ท่ีจะเปลี่ยนได้แจ้งให้คู่ค้าทราบหรือไม่ 

 นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมท่ีมาของชื่อ ช ทวี 
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 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ชื่อบริษัท ช ทวี มาจาก ช คือชื่อของบิดา นายชอ ทวี คือชื่อต้นของนามสกุล คือทวีแสงสกุลไทย 
ดอลลาเซียน มาจากชื่อคู่คา้ในประเทศเยอรมันนี และในการเปลี่ยนชื่อนั้นได้มีการแจ้งให้คู่ค้าทราบแล้วส่วนเรื่องแบรนด์ 
โดยใช้ตราบริษัทฯ สีเขียว-เหลือง ซ่ึงเป็นสีของบริษัทฯ เหมือนเดิม และทางบริษัทฯ ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
โหราศาสตร์ระดับประเทศแล้ว ส่วนเรื่องสํานักงานสาขาหากมีโอกาสขยับขยายก็จะหาช่องทางเนื่องจากภาระค่าเช่าท่ีมี
ราคาสูง และทางบริษัทฯ คํานึงถึงกําไรของผู้ถือหุ้นก่อน 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 12-13 ต่อไป) 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,097,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9695 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 147,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0305 
รวมจํานวนเสียง 484,245,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับวาระท่ี 11 การเปลี่ยนชื่อบริษัทการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1 และ 
ข้อ 2 เร่ืองชื่อบริษัท และข้อ 50 เร่ืองตราประทับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้ 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่าข้อบังคับบริษัท ช ทวี จํากัด(มหาชน)  
ข้อ 2. คําว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ช ทวี จํากัด(มหาชน) 
ข้อ 50. ตราของบริษัทให้ใช้ท่ีประทับไว้นี้ 
 

 
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และข้อ 2 เร่ืองชื่อบริษัท 

และข้อ 50 เร่ืองตราประทับของบริษัท ท้ังนี้ให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการ
ผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็น และเกี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวได้
ตามคําแนะนําความเห็น หรือคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 13 ต่อไป) 
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มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 3,000 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 190 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 484,248,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
52.9862 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เร่ืองชื่อบริษัท ตามรายละเอียดท่ี
เสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,101,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9696 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 147,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0304 
รวมจํานวนเสียง 484,248,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และข้อ 2 เรื่องชื่อบริษัท และข้อ 50 เรื่องตราประทับของบริษัท 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับวาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 การเปลี่ยนชื่อบริษัทต้องทําการแก้ไข

ข้อบังคับ ข้อ 1 และ ข้อ 2 เร่ืองชื่อบริษัท และข้อ 50 เร่ืองตราประทับของบริษัท โดยจะดําเนินการเมื่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ

ข้อ 2 เร่ืองชื่อบริษัท และข้อ 50 เร่ืองตราประทับของบริษัท ตามการคัดเลือกชื่อบริษัทของคณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้ให้กรรมการ
ผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจ หรือบุคคลท่ีได้้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท มีอํานาจใน
การดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวได้้ ตามคําแนะนําความเห็น หรือคําสั่งของนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจาํกัด และ /หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และข้อ 2 เร่ืองชื่อบริษัท และข้อ 50 
เร่ืองตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,227,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 20,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0042 
รวมจํานวนเสียง 484,248,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
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วาระท่ี 14 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการ 3 คน ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน และเป็นไปตามหลักการ
กํากับดูแลท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระท้ัง 3 คน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว คือ นางสาวอัศนา ทวี
แสงสกุลไทย  นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย และนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 19 กําหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุก

คร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมี
จํานวน 3 คน ดังต่อไปน้ี 

1. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ  
2. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง  

  สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

  กํากับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น
การพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ctvdoll.co.th ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เร่ืองให้
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพ่ือรับการคัดเลือกแต่อย่าง
ใด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกวาระหนึ่งได้  

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดจะเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัทหรือไม่ 
 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ 
 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการท้ัง 3 คนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดัง
รายชื่อต่อไปน้ี 

1. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
2. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ดํารงตําแหน่งกรรมการ และดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง 

 

หน้า 24/71 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 
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ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติใน

วาระนี้เป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) ดังนี้ 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งต้ัง นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 

และนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละคนมี
ตําแหน่งหน้าท่ีตามที่เคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
14.1 นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,100,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 147,500 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
รวมจํานวนเสียง 484,248,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
14.2 นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,100,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 147,500 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
รวมจํานวนเสียง 484,248,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 
14.3 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,100,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 147,500 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
รวมจํานวนเสียง 484,248,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
ก่อนเริ่มการประชุมในวาระท่ี 15 ประธานฯ ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการทั้งสามคนท่ีได้รับความไว้วางใจจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม  
 

วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา และ

กําหนดค่าตอบแทน   คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2559 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  เพ่ือความเหมาะสมในความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ เพ่ือนําเสนอให้
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ ดังรายละเอียดประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม
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กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนราย
เดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2557 และ ปี 2558 เป็นวงเงินจํานวนรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี และ
ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธาน
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ท่ี 
 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559  
(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 

 

หมายเหตุ 
 

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

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

รวมจ่าย 820,000.- บาท/ป ี
 

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

 

 

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

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

รวมจ่าย 315,000.- 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 130,000.- บาท/ป ี

 
 
 

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

 

 

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) เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 
รวมจ่าย 2,446,700.- บาท/
ปี 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความ
เหมาะสม 

* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น 
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจําปี 2559 สําหรับกรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2559 ประกอบด้วย 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับ ปี 2557 และ ปี 2558 เป็นวงเงินรวม
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ท้ังสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท ต่อปี และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะ เป็นจํานวนเงินรวมไม่
เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม  

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามเพิ่มเติมเร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 มีจํานวนเงินเท่าไหร่ 
 

 นางสมนึก แสงอินทร์ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท จํานวน 820,000 
บาท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จํานวน 315,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความ
เสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 130,000 บาท โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 322,500 บาท และผลตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการ) จํานวน 
2,446,700 บาท 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระ
นี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,067,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9627 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 180,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0373 
รวมจํานวนเสียง 484,248,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 16 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปบีัญชีติดต่อกัน ดังนั้นในปีนี้จึงมีความเห็นว่าควรใช้ผู้สอบบัญชีเดิม 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ แต่งต้ังให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขท่ี 3534 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3873 หรือนายวิเชยีร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงมี
คุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ประจําปี 2559 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 2,262,000 บาท ต่อปี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ชื่อผู้สอบบัญชี 

ปี 2557 
บจก. ไพร์ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คู
เปอร์ 
เอบีเอเอส 

ปี 2558 
บจก. ไพร์ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คู
เปอร์ 
เอบีเอเอส 

เพ่ิมข้ึน 
% 

เสนอราคา ปี 2559 
บจก. ไพร์ซวอเตอร์
เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอ
เอส 

เพ่ิมข้ึน 
% 

ค่าสอบบัญชี; 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
*บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 

 
1,450,000 

420,000 

 
1,600,000 

462,000 

 
10.34 
10.0 

 
1,750,000 

512,000 

 
9.375 
10.82 

รวมค่าสอบบัญชี 1,870,000 2,062,000 10.27 2,262,000 9.699 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 

 
109,920 
10,090 

 
128,613 
24,532 

 
17.0 

143.13 

 
- 
- 

 

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 120,010 153,145 27.61 -  
ขนาดของรายการ; 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 

 รายได้รวม 
 สินทรัพย์รวม 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 
 รายได้รวม 
 สินทรัพย์รวม 

 
 

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

 
187,639,002 
128,112,705 

 
 

1,088,543,873 
1,565,620,434 

 
85,559,602 

124,590,244 

 
 

-29.19 
50.09 

 
-54.40 
-2.75 

 
 

ประมาณการเพ่ิม
10%   

NA 
 

ประมาณการเพ่ิม
10%   

NA 

 

หมายเหตุ  * บริษัทย่อย 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
 นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีผู้ดําเนินการประชุมแจ้งขออนุมัติผู้ถือหุ้น กับข้อมูลท่ีนําเสนอ ไม่
ตรงกัน 

 นางสมนึกฯ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีขออนุมัติ คือจํานวน 2,262,000 บาท ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ตัวเลขท่ีปรากฏในข้อมูลท่ีนําเสนอมีความผิดพลาดต้องขออภัยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 นายสุรเดชฯ – ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวขอโทษ และขอบคุณผู้ถือหุ้น 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีขออนุมัติดังกล่าว ได้รวมค่า Non Audit Fee ไว้ด้วยหรือไม่ ซ่ึงเห็นควรให้
พิจารณากําหนดกรอบให้ชัดเจน 

 นายกิตติยศฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า ขอทราบเหตุผลของการปรับราคาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพ่ิมข้ึนปีละประมาณร้อยละ 10 
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 นางสมนึกฯ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
แจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีเฉพาะค่าสอบบัญชี ยังไม่รวมค่า Non Audit Fee ได้แก่ ค่าท่ีพัก 
ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากค่าสอบบัญช ี ซ่ึงผู้สอบบัญชีไม่สามารถคาดการณ์
คํานวณให้บริษัทได้ แต่ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงค่าสอบบัญชมีีมาตรฐานกําหนด
ตามขนาดรายการทางบัญชีของลูกค้า ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบค่าใช้จ่าย และดูแลตามความเหมาะสม และความ
จําเป็น ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทางบริษัทฯ มีการขยายศูนย์ซ่อม และผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให้ผู้สอบบัญชี
ต้องมาศึกษา ประกอบกับมาตรฐานบัญชีท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทําให้ผู้สอบบัญชีต้องมาทําความเข้าใจ และใช้
เวลาในการทํางานเพิ่มข้ึน บริษัทฯ มีการต่อรอง ดูรายละเอียดในการทํางาน ชัว่โมงการทํางาน ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาต่อรองราคาแล้ว ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท ทําให้บริษัทฯ สามารถอธิบาย
รายการทางบัญชีได้อย่างชัดเจน และ PWC เป็นบริษัทท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานในการตรวจสอบท่ีดี และเป็น
ประโยชน์ต่อภาพลักษณ์องค์กรเวลาท่ีบริษัทฯ นํางบการเงินไปนาํเสนอกับคู่ค้าในต่างประเทศ  
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และจะพิจารณาเร่ืองการ
กําหนดกรอบค่าใช้จ่าย Non Audit Fee โดยใช้ค่าใช้จ่ายของปีเดิมเป็นเกณฑ์ 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระ
นี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําป ี
2559 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 2,262,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,194,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 53,500 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
รวมจํานวนเสียง 484,248,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 

วาระท่ี 17 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ เพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัท 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 รวมถึงในอนาคตท่ีมีเพ่ิมข้ึน 

บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้ตามรายละเอียดดังนี้  
  
ประเภท :  หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงิน

ต้น หรือคืนเงินต้นคร้ังเดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มี
หรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ 

วงเงิน  : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ท่ียังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กําหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้าน
บาท  หรือในสกุลเงินอ่ืนในอัตราท่ีเทียบเท่า 

การเสนอขาย :  เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากัด และ/
หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ท้ังหมด หรือ
บางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ได้ 

อัตราดอกเบี้ย : ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ 
อายุ :  สําหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสําหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
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การไถ่ถอนก่อนกําหนด :  ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ีออกในแต่ละคร้ัง 
เง่ือนไขอื่นๆ : ในกรณีท่ีบริษัท ได้ไถ่ถอน หรือชําระคืนหุ้นกู้ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัตินี้ 

บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมได้อีกตามจํานวนท่ีได้ไถ่ถอนหรือชําระคืน 
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการ

ดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอํานาจดังต่อไปน้ี 

1. การกําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกําหนดชื่อ ลักษณะ
การขายหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ท่ีจะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ 
ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

2. การแต่งต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรือ 
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

3. การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/
หรือสัญญาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอ
ขายหุ้นกู้ในคร้ังนี้ รวมถึงการนําหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนินการขออนุญาต
เปิดเผยข้อมูล และดําเนินการอ่ืนใดกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดง
ข้อคิดเห็น สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอเพิ่มเติมเร่ืองภาระการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ ต้องทําตัวเลขผลกระทบด้านลบท่ีต้อง
คํานึงถึง คือผลกระทบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน รายไตรมาส และรายปีของหุ้นกู้ท่ีครบกําหนดจาการจัดโครงการนี ้
เพราะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะมีผลกระทบต่อสถานะงบการเงินของบริษัทด้วย 
 

 นายกิตติยศฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า Rating Credit ของหุ้นกู้มีการประเมินไว้ล่วงหน้าก่อนหรือไม่ ว่าได้ Credit กี่เปอร์เซ็นต์ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ยังเป็น Non Rate ยังไม่ได้ประเมิน เพียงแต่เร่ิมเตรียมการ 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ เพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 484,194,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9890 
ไม่อนุมัติ 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 
งดออกเสียง 33,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0069 
รวมจํานวนเสียง 484,248,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
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วาระท่ี 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 นายกฤช เทพปฎิพัธน์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 
 ความคืบหน้าเกี่ยวกับรถรางท่ีจังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ว่าดําเนินการไปถึงข้ันตอนใด  
 บริษัทฯ มีความพร้อมหรือยังท่ีจะเข้าร่วมประมูลงานรถไฟฟ้า ขสมก. จํานวน 200 คัน ท่ีดินท่ีขอนแก่นท่ีซ้ือไว้ 

จํานวน 200 กว่าไร่ ทางบริษัทฯ ดําเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว และได้ทราบข่าวว่าท่ีดินดังกล่าวมีบางส่วนท่ีจะตัด
ขาย จริงหรือไม่  

 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

แจ้งท่ีประชุมว่า  
 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติว่า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่จําเป็นจะต้องใช้ท่ีดินถึง 272 ไร่ จึงมีมติอนุมัติตัดขาย

ประมาณ 32 ไร่ ซ่ึงมีผู้มาติดต่อขอซ้ือแล้ว แต่ให้ราคาตํ่ากว่าท่ี คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่สามารถแจ้งราคา
ขายได้ จึงยังไม่ได้ดําเนินการขาย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสรุป 

 เร่ืองรถไฟฟ้า บริษัทฯ มีความพร้อมท่ีจะเข้าประมูลกับ ขสมก. ในจาํนวน 200 คัน แต่ในเรื่องของข้ันตอน บริษัทฯ 
มีความเห็นว่า ขสมก. ดําเนินการไม่ถูกข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ทางบริษัทฯ เกรงว่าจะเป็นเหมือนการ
ประมูลคร้ังท่ีแล้ว จึงได้ย่ืนหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ ขสมก. ในข้ันตอนท่ีไม่ถูกต้อง 

 รถรางขอนแก่น ไม่ใช่ของ บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน ซ่ึงทําในนามส่วนตัว ของคุณสุรเดช และนักธุรกิจในจังหวัด
ขอนแก่นอีก 20 ราย ซ่ึงขณะนี้ คสช. ได้อนุมัติในหลักการแล้ว   

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 
 เสนอให้ต้ังกรรมการด้านกฎหมายเพิ่มเติม เพ่ือตรวจสอบสัญญาให้รัดกุม ตรวจสอบความได้เปรียบเสียเปรียบ หรือ

ต้ังท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 
 Core Business ท่ีเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ คือรถ Catering Vehicle ให้ใช้เป็นจุดขาย สร้างความสําเร็จ ต้อง

ปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากข้ึนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งเป็น Terminal Bus เพ่ือใช้ขนส่ง เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

 ขอเชิญสํานักงานทนายความเบเคอร์ฯ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ประเด็นผลกระทบของการ
บอกเลิกสัญญากับ ขสมก. กับผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีได้รับความเสียหายหากทําการย่ืนฟ้องต่อคดี ขสมก. จะมี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ท่ีมีการย่ืนฟ้องก่อนหน้านี้หรือไม่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเป็นโจทย์ร่วมย่ืนฟ้อง ได้หรือไม่ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า  
 ขอรับไว้พิจารณาเพ่ิมเติมเร่ืองกรรมการด้านกฎหมาย 
 บริษัทฯ อยู่ระหว่างดําเนินการเรื่อง รถ Catering พลังงานไฟฟ้า และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับรถไฟฟ้าด้วย 

 นายวศินฯ – ตัวแทนท่ีปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายเบเคอร์ฯ 
แจ้งท่ีประชุมว่า ศาลปกครองรับฟ้องเมื่อกลางเดือนมีนาคม โดยคาดว่าไม่ตํ่ากว่า 2-3 เดือน อัยการจะส่งคําคัดค้านมาให้ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏอยู่ในคําย่ืนฟ้องแล้ว ส่วนประเด็นรายละเอียดอ่ืนๆ ยินดีท่ีจะตอบคําถามหลังจบการประชุม 
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 นายทองทศฯ -อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 
 ความคืบหน้าเร่ืองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้สมัครกับทาง IOD แล้วทางบริษัทฯ จะดําเนินการ

อย่างไร เพ่ือให้ได้ใบประกาศ 
 ผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาของ ขสมก. 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุม เร่ืองผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาของ ขสมก. มีผลกระทบ 2 ด้าน คือผลกระทบด้านการเงิน ซ่ึงเกิด
ค่าใช้จ่ายท่ีบันทึกบัญชีไปแล้วในปี 2558 และผลกระทบด้านแรงงาน ท่ีทางบริษัทฯ สํารองแรงงานไว้ทํางาน ทําให้เสีย
โอกาสในการรับงานอ่ืนๆ ท่ีปฏิเสธไปประมาณ 100 กว่าล้านบาท 

 นายนิติธรฯ – เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการฯ 
แจ้งท่ีประชุมเร่ืองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีการแจ้งเจตนารมณ์เรียบร้อยแล้ว การดําเนินการอยู่ในระดับท่ี 2 ในปีนี้
จะดําเนินการปรับระเบียบให้เข้าตามเกณฑ์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาลงนาม พร้อมท้ังย่ืนเสนอต่อ IOD 

 
 นายกิตติยศฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ต้ังข้อสังเกต เรื่องการนับคะแนนเร็วมาก ไม่ได้เว้นระยะให้ผู้หุ้นได้พิจารณาในการลงคะแนน 
 นายสุรเดชฯ – ผู้ดําเนินการประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ได้กล่าวขอโทษผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดติดขัดหรือสงสัยในประเด็นสามารถย้อนกลับไปในวาระนั้นได้ 
 

 นายสมพงษ์ ชิตวัฒนานนท์ –ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับความคืบหน้ารถยนต์ขนส่งไฟฟ้า กับ CP 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดทํารถต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกําหนดเส้นทางท่ีจะทดสอบ กับ 
CP All 1 คันจะทดสอบท่ีกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เก่ียวกับอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่ เนื่องจากการนําเข้าจะมีราคาสูง  
 

 นายสุไช อัศวปัญญากุล -ผู้รับมอบฉันทะ 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือรบ ลําท่ี 2 ว่าโครงการมีความคืบหน้าอย่างไร 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่างานบริหารโครงการการสร้างเรือตรวจการไกลฝ่ังของกองทัพเรือ ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้สัญญา แต่บริษัทฯ
มีความสนใจในส่วนของการสร้างเรือ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 17 box และไม่ได้งานท้ังหมดโดยคาดว่ามูลค่างานท่ีคาดว่าจะได้
อาจจะไม่มาก และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาเจรจาสัญญากับบริษัทอู่กรุงเทพ ในการบริหารด้าน Logistics และ
บริหารด้านการจัดซ้ือ ซ่ึงอยู่ระหว่างร่าง TOR  

 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 75,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ท้ังสิ้น 191 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 484,323,714  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9945 
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ปิดประชุม 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีมาร่วม

ประชุม และกล่าวปิดประชุม ตามลําดับ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.37 น. 

 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท    

     

                                             
 (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 
 ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม 
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