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เลขท่ี CHO 008/2560 
 

วันท่ี 21 มีนาคม 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันท่ี 20 เมษายน 2560 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย: 
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 

  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 
2. รายงานประจําป ี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สําหรับงวด

บัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานความย่ังยืนประจําปี 2559 ในรูปแบบแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD-ROM) 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 

3. รายละเอียดการจ่ายปันผล 
   (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 

4. ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 

5. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 

6. ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2560 ท่ีเสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับ ปี 2559 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8) 

7. รายละเอียดการเสนอราคาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2560 
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9) 

8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน 
10. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
11. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค) 
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําป ี2559 และ/หรือ รายงานความย่ังยืนประจําปี 2559 แบบรูปเล่ม 
13. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม : โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
14. แบบฟอร์มลงทะเบียน ท่ีต้องนํามาวันประชุม 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร (แผนท่ี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 13) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559  
  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่ง

สําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ี

ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 1,070.34 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิรวมจํานวน 91.29 
ล้านบาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจําปี และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี            
31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําปี 2560 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ให้ท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ให้ท่ีประชุมอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี  2558 โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามัญ และส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี 2558 และ

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 
ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และภายหลังจากวันครบกําหนดอายุของ CHO-W1 
เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือรวมจํานวน 4,948,205 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

หน้า 2/71 



                                                                           

                                 

บริษัท ช ทวี จาํกดั (มหาชน) 

สาํนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่ 4  ถนนกลางเมือง   ตําบลเมืองเก่า   อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043341412-18โทรสาร :  043341410  
สาํนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th 

CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED 
Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th 
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen,Khon kaen 40000 THAILAND. 
Tel.+66  4334-1412-18 Fax.+66 4334-1410  
Bangkok Branch Office  :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th 
96/25  Vibhavadi-rangsit  Road,  Taladbangkhen,  Laksi,   Bangkok10210 
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th 

 
 

1) หุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 191,265 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท 

2) หุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 
(CHO-W1) จํานวน 4,756,940 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 296,972,494.50 บาท เป็น 295,735,443.25 บาท โดยการตัดจําหน่ายหุ้นสามัญ
จํานวน 4,948,205 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลประจําปี 
2558 และส่วนท่ีเหลือจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-
W1) 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 4 ต่อไป) 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ เสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียน ทําให้ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ท้ังนี้ให้บุคคลท่ีได้รับมอบ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
แก้ไข และเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 295,735,443.25 บาท (สองร้อยเก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบ
สามบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น : 1,182,941,773 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ : 1,182,941,773 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :  -ไม่มี- 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดให้

คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิ

จากผลการดําเนินงานปี 2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดําเนินงานปี 2559 มีผลขาดทุน 
 

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดให้

คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
เป็นประจําทุกปี ท้ังนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท่ีเหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และ
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลประจําปี 

2559 เนื่องจากผลการดําเนินงานปี 2559 มีผลขาดทุน 
 

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ   
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 สรุปใจความ

สําคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน หนึ่งในสาม (1/3) 
ของจํานวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออก
จากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 
  โดยในปีนี้ กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 2 คน ดังต่อไปน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ประธานกรรมการ 
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล 

    กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาร่วมกันของ
ท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    ครั้งท่ี 1/2560 
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามที่ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง 
และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
เ พ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.cho.co.th ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
เพ่ือรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดังต่อไปนี้ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
2. นายอาษา ประทีปเสน  ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  

 
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ประวัติการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 และคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ให้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยให้กรรมการท้ัง 2 คนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามที่เคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ประธานกรรมการ  
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล 

    กิจการบริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560   
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   ครั้งท่ี 

1/2560 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือความ
เหมาะสมในการรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการเท่ากับปี 2559 เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ  
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจําปี 
2560 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2560 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับ ปี 2558 และ ปี 2559 เป็นวงเงินรวมท้ังสิ้น
ไม่เกิน 1,700,000 บาท ต่อปี และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ เป็น
จํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่
ละคนตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุม 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560   
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้
บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
ดังนั้นในปีนี้จึงมีความเห็นว่าควรใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งต้ังให้นายสุดวิณ 

ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3534 และนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 
3873 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 
รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 2,950,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นั้น บริษัทไม่มีเร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมได้ทางเว็บไซด์ของบริษัท www.cho.co.th ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2559 ถึง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า 
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  อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2544) กําหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะ
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนดในการประชุมคร้ังนี้ 

  
  ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record Date) ในวันท่ี 13 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 14 มีนาคม 2560 

 
 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน จักขอบคุณย่ิง โดย

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้  กรุณานําเอกสารการ
ลงทะเบียน ตามแบบรายละเอียดสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 14 เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

 
 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 
 
 ท้ังนี้ บริษัทฯ แนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว้ละเอียด

ชัดเจน ซ่ึงท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข. เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่าน ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10 ในกรณีมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาท่ี นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4334 1410 หรือ     
0 2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@cho.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังท่ีอยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 
วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail ขอความกรุณานําส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ 
(สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา โทรศัพท์ 0 4334 1412-8 ต่อ 116 มือถือ 08 1670 1913) 

 
 เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการ

ให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในคร้ังนี้ สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี e-mail: yinghathai@cho.co.th 
โทร. 0 4334 1412-8 ต่อ 116 หรือโทรสาร 0 4334 1410 หรือ 0 2973 4385 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ ซ่ึง
บริษัทฯ จะได้รวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

                            
               (นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์) 
          ประธานกรรมการ 
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บริษัท ช ทวี จาํกดั (มหาชน) 

สาํนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th 
265  หมูท่ี่ 4  ถนนกลางเมือง   ตําบลเมืองเก่า   อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท์ : 043341412-18โทรสาร :  043341410  
สาํนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@cho.co.th 
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th 

CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED 
Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th 
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen,Khon kaen 40000 THAILAND. 
Tel.+66  4334-1412-18 Fax.+66 4334-1410  
Bangkok Branch Office  :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th 
96/25  Vibhavadi-rangsit  Road,  Taladbangkhen,  Laksi,   Bangkok10210 
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th 

 
 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุม
และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cho.co.th) 

2. บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําป ี2559 และรายงานความย่ันยืนประจําปี 2559 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย 2 ซ่ึงได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี และ/
หรือรายงานความย่ังยืน ในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี และ/หรือรายงานความย่ังยืน ตามสิ่ง
ท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 12 และส่งกลับมาท่ีนางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4334 1410 หรือ 0 2973 4385 
หรือ e-mail address: yinghathai@cho.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังท่ีอยู่ของบริษัทฯ 
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