
                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา สถานท่ีประชุม 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้จัดประชุมข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560  จํานวน 6 คนจากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คนซ่ึงมีรายชื่อ
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

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

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

  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
4. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท 
6. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง  

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR 
 
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. นายนิรุติ สุมงคล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ออกแบบวิศวกรรม 
6. นายนพรัตน์ แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ผลติ 
7. นายอภิชัย ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ความเสี่ยง 
8. นายประสบสุข บุญขวัญ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พัฒนาธุรกิจในประเทศ 
9. นายผดุงเดช เอ้ือสุขกุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
10. นายบํารุง ชินสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-งานบริการ 
11. นายฉัตรชัย  กันตวิรุฒ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ด้านศักยภาพองค์กร 
 
พร้อมท้ังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นายนรุตม์ ลิมปิวรรณ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตัวแทนท่ี
ปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี คือนายวศิน เลิศวไลพงศ์ และฝา่ยกฎหมายของบริษัทฯ คือนายณัฐพร 
เมืองจันทรา และนายจิตทิวัฒน์ ศิริวารินทร์ มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ หลงัจากนั้นได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
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ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ข้ันตอนการ
ลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในแต่ละวาระ 

 
 พิธีกรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 

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

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

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้
ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

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

บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกําไร
ขาดทุนกัน 

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

 
เริ่มการประชุม 

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม 
พร้อมท้ังกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 

 
ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 156 คน รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 631,259,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.36 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปดิประชุมเวลา 14.19 น. และแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้ให้ความไว้วางใจลงทุนใน
บริษัท และได้กรุณาสละเวลามาประชุมในคร้ังนี้  
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จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธาน
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือ
หุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เม่ือไม่มีอาสามัคร คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ร่วมเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนน จากนั้นจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 
21 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดับ
ท่ี 1) 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

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

ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามท่ีได้แสดงความเห็นในปรากฎในหนังสือเชิญประชุมหน้า 11 โดยขอสอบถามความคืบหน้ากรณี
กิจการร่วมค้าเจวีซีซี เป็นโจทย์ฟ้อง ขสมก. และส่วนราชการอ่ืนต่อศาลปกครอง โดยท่ีกิจการร่วมค้าฯ ถูกบอกเลิกสัญญา 
เป็นระยะเวลาล่วงเลยมาจนบัดนี้ เพ่ือขอให้ท่ีปรึกษาทางกฎหมายชี้แจงผลที่ศาลปกครองกําลังดําเนินการอยู่ และการคาด
การผลการตัดสินว่าจะแล้วเสร็จเม่ือใด  
 

 นายวศิน เลิศวไลพงศ์  – ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แม็คเค็นซี จํากัด 
ได้ชี้แจงความคืบหน้าล่าสุดดังนี้ หนึ่งในกิจการร่วมค้าฯ คือ บมจ. ช ทวี มีการยื่นเอกสารคําคัดค้านคําให้การไปที่ศาล
ปกครองเม่ือต้นเดือนท่ีผ่านมา เอกสารท่ีย่ืนเป็นเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานทางการเงินท่ีบริษัทได้รับความเสียหายท้ังหมด 
ปัจจุบันผ่านมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ซ่ึงคดียังอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกรอบระยะเวลาตามปกติของคดีท่ีศาลปกครอง 
ข้ันตอนต่อไปอยู่ระหว่างท่ีผู้ถูกฟ้องคดีซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐฯ จะต้องย่ืนเอกสารคําให้การอันถือเป็นคําคู่ความเพ่ิมเติม
คร้ังสุดท้าย ซ่ึงท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ มีการติดตาม เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐฯ ทําการย่ืนเอกสารเข้ามาท่ีศาลปกครอง และ
ยังได้ย่ืนคําร้องต่อศาลฯ เพ่ือให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดี ปัจจุบันกรอบระยะเวลาตามปกติคดียังดําเนินอยู่ ยังไม่ได้
เสร็จสิ้น เป็นดุลยพินิจของศาลในการพิจารณา หากผลคดีออกมาด้านท่ีเป็นผลดีต่อกิจการร่วมค้าฯ คดีความช้าเร็วข้ึนอยู่กับ
ผู้ถูกฟ้องคดีจะย่ืนคําคู่ความสุดท้าย 
 

 นางกีรติกา แพงลาด – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
แจ้งให้เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวาระท่ี 18 ข้อความว่า “จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย” ต่อท้าย นายทองทศฯ –อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
 

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งให้เลขานุการบริษัท ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า
วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
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มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 18 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 1,774,430 หุ้น รวมมี

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 174 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,034,309 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
รับรอง 633,034,309 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 633,034,309 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําป ี 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
คร้ังนี ้

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอยีดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
บริษัทฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย มีรายได้รวม 1,058.24 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิรวม 91.29 ล้านบาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ปรากฏตามรายงานประจําปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ
ประจําปี 2560 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมา
ด้วยลําดับท่ี 2) 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน 775.43 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 59.45 ล้านบาท จาก

รายการลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อ่ืน 96.17 ล้านบาท จากการเก็บหนี้ได้เพ่ิมข้ึน และมีสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน 39.61 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้
ในการผลิตสินค้าตามคําสั่งซ้ือของลูกค้า ทําให้บริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียนดีข้ึนในปี 2559 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 734.94 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 150.43 ล้านบาท จากรายการการลงทุนใน

สินทรัพย์ก่อสร้างศูนย์ซ่อมรถบรรทุก ท่ีจังหวัดชลบุรี โดยใช้ชื่อว่า “สิบล้อ ๒๔ ชัว่โมง” ซ่ึงใช้เงินลงทุน 70 ล้านบาท การลงทุนในระบบ
บริหารจัดการใหม่ ERP SAP by Design และการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพ่ือการผลิตท่ีโรงงานจังหวัดขอนแก่น รายการเงินฝาก
สถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ําประกันเพ่ิมข้ึนจํานวน 35 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินในการขอใช้วงเงินสําหรับออก
หลักประกันเพ่ือใช้ในการเข้าประมูลต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,710.36 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
90.98 ล้านบาทจากปีก่อน 

 
หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน 678.03 ล้านบาท ลดลง 184.38 ล้านบาท จากเงิน

กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 370.99 ล้านบาท จากการบริหารหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว โดยการออกหุ้นกู้เพ่ือนํามาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และรายการเจ้าหนี้การค้าท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวน 169.89 ล้านบาท จากการขอเครดิตเพ่ิมข้ึน หนี้สินไม่หมุนเวียน 
จํานวน 351.33 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว จํานวน 298.81 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการ โดยสรุป
ส่งผลให้มีหนี้สินรวมจํานวน 1,029.36 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน จํานวน 106.98 ล้านบาท ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาแล้ว 
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ทุน หรือส่วนของผู้ถือหุ้น มีทุนจดทะเบียน 296.97 ล้านบาท ทุนชําระแล้ว 295.74 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนจากท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมเพ่ิมทุน CHO-W1 และจากการจา่ยปันผลเป็นหุ้นในปี 2559 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน
ในการใช้สิทธิ CHO-W1 และผลขาดทุนในปี 2559 ส่งผลให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น 681.00 ล้านบาท ลงลงจากปีก่อน 

 
รายได้ งวดปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,058.24 ล้านบาท ลดลง 84.39 ล้านบาทเป็นการลดลงจากรายได้

ตามสัญญา 46.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เนื่องจากช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 บริษัทฯ ได้สํารองกําลังผลิตไว้สําหรับงานท่ีบริษัทฯ 
ชนะการประมูลโครงการรถโดยสาร NGV แต่ได้ถูกยกเลิกโครงการ และมีรายได้จากการขาย และการให้บริการ 132.08 ล้านบาท ลดลง 
37.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการติดต้ังหลอดไฟ LED ของภาครฐั แต่ในปี 2559 
โครงการนี้สําเร็จแล้ว 

 
ต้นทุน ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนรวมจํานวน 917.50 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายต้นทุนท่ีเกิด

จากการพัฒนาวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์รถหุ้มเกราะ รถดับเพลิง รถโดยสารขนาดใหญ่ เพ่ือให้มีผลงานสําหรับเข้าไป
เสนองานสําหรับงานประมูลใหญ่ๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคําสั่งซ้ือในการทําโครงการรถ
โดยสารขนาดใหญ่แล้ว จํานวน 57 คัน มูลค่างาน 114 ล้านบาท 

 
กําไรขั้นต้น ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขั้นต้น จํานวน 140.74 ล้านบาท โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ท่ีร้อยละ 

13.30 จากปีก่อน มีอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ท่ีร้อยละ 21.90 เป็นการลดลงจากต้นทุนในการพัฒนาวิจยัผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับ
ความต้องการของลูกค้าในอนาคต 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 40.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

จํานวน 17.11 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 3.8 จากปีกอ่น ตามรายได้จากการขายท่ีลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 
175.27 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จํานวน 38.08 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิจัยรถบรรทุกไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายในโครงการรถโดยสาร NGV และค่าใช้จ่ายจากการท่ีบริษัทฯ ติดต้ัง
ระบบในการบริหารจัดการใหม่ SAP by Design  

 
ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน จํานวน 38.70 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 9.84 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 3.6 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีภาระดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในส่วนของเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร การลงทุนในทรัพย์สิน และการติดต้ังระบบซอฟ์ทแวร์ในการบริหารงานใหม่ 

 
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิมาจากจํานวน 91.29 ล้านบาท จากปีก่อนท่ีมีกําไร จํานวน 35.74 ล้าน

บาท ตามสาเหตุในเรื่องต้นทุนท่ีเกิดจากการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพ่ิมข้ึนตามท่ีได้รายงานให้ท่ีประชุม
ทราบ 

 
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน จํานวน 207.88 ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทฯ ได้รับเงินจากลูกหนี้การค้าเพ่ิมข้ึน มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 180.34 ล้านบาท เป็นการลงทุนใน
สินทรัพย์ในการก่อสร้างศูนย์ซ่อมรถบรรทุก “สิบล้อ ๒๔ ชั่วโมง” การลงทุนในระบบ ERP SAP by Design และลงทุนในเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในโรงงาน มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 32.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชําระคืนหนี้ระยะ
สั้นเพ่ิมข้ึน บริษัทฯ มีรายการเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 43.86 ล้านบาท อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน 

 
อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.14 เท่า ถือว่ามีสภาพคล่องดีกว่า

ปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินระยะสั้นท่ีลดลง ระยะเวลาชําระหนี้โดยเฉลี่ย 77 วัน จากการบริหาร Supplier ท่ีบริษัทฯ ได้
เครดิตเพ่ิมข้ึน อัตรากําไรขั้นต้น ร้อยละ 13.30 ลดลงจากปีก่อน จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน อัตรากําไร
สุทธิ ร้อยละ 8.46 ลดลงจากปีก่อน จากต้นทุน และค่าใช้จ่ายบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในส่วนของการพัฒนาวิจัย ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และ
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ค่าใช้จ่ายในการทําระบบ ERP SAP by Design อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.51 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน แต่ยังคงตํ่ากว่าคา่เฉลี่ย
ในกลุ่มอุตสาหกรรม และตามเงื่อนไขกับสถาบันการเงินท่ีบริษัทฯ ใช้สินเชื่ออยู๋ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2559 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

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

สอบถามและให้ความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ ตาม Finance Ratio ตัวเลขสําคัญของบริษัทฯ จะสะท้อนให้เห็นขีดความสามารถ
ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามผลประกอบการปีนี้ท่ีเกิดผลขาดทุน แต่ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าขาดทุนจากเหตุใด หรือ
ขาดทุนจากงบเฉพาะกิจการ หรืองบ Consolidated จากการประเมินตัวเลขสําคัญทางการเงิน เช่น กําไรต่อหุ้น (EPS – 
Earning per share), Debt Liquidity สภาพคล่อง การมีหนี้สินว่าทางบริษัทฯ มีความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนด
ระยะเวลาได้หรือไม่ รวมถึงหนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาว และที่สําคัญรายได้ Core Business ควรให้มีความ
สมํ่าเสมอตลอด ซ่ึงเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เช่น รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน ซ่ึง
ได้รับการยอมรับจากบริษัทนานาชาติ มีขีดความสามารถอยู่ในระดับมาตรฐาน ส่วนรายได้ Non-Core Business 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเสริมรายได้ ซ่ึงมีไม่สมํ่าเสมอตามความต้องการของลูกค้า ส่วนค่าใช้จา่ยท่ีได้ดําเนินการด้าน R&D นั้น ได้จด
สิทธิบัตรไว้ให้ถูกต้อง ผลตอบแทนท่ีได้เป็นตัวเลขท่ีปรากฎในงบการเงิน ความสาํเร็จในด้าน Smart Transit ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้ไขจุดอ่อน หาท่ีปรึกษา ให้มีความน่าเกรงขาม และสํานักงานกฎหมายท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง   
 

 นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล – ผู้รับมอบอํานาจ 
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ หรือมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร ให้
มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอย่างย่ังยืน 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อสอบถาม ดังนี้ ทางบริษัทฯ มีความสามารถในการชําระหนี้ ไม่น่ามีปัญหาอะไร ด้าน Core Business สําหรับรถ
ลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบินปีนี้ถือเป็นรายรับท่ีดีมาก ทางบริษัทฯ ใช้ R&D นําพาด้านความย่ังยืน ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน
เศรษฐกิจ ทํางานต้องมีกําไร ด้านสังคม เป็นเรื่องสําคัญ และด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงบริษัทฯ ก็ได้ดําเนินการ เช่นโครงการรถ
โดยสารในจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงอาจจะเกิดโครงการนี้ในอนาคตท่ีกรุงเทพมหานครก็เป็นได้ ทางบริษัทฯ เรียกว่า 3 Button 
Line โครงการทุกโครงการท่ีบริษัทฯ ทําจะต้องเกิด Impact ท้ัง 3 ด้านตามที่กล่าวมา จะทําให้บริษัทฯ เติบโตอย่างย่ังยืน
ได้ 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 7 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 176,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 181 คน คดิเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,210,409 หุ้น  
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และเห็นชอบอนุมัติงบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญช ีตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,210,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 633,210,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี  2558 โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามัญ และส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี 
2558  และส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

 
ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี 2558 และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ

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

1) หุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 191,265 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
 หุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิของ CHO-W1 จํานวน 4,756,940 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 296,972,494.50 บาท 

เป็น 295,735,443.25 บาท โดยการตัดจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 4,948,205 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือ
จากการจ่ายหุ้นปันผลประจําปี 2558 และส่วนท่ีเหลือจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 
(CHO-W1) 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ หลักเกณฑ์กฎหมายท่ีมีสภาพบังคับไว้ว่าท้ัง 2 ข้อท่ีจะทําการลดทุนนี้ มีกําหนดระยะเวลา เงื่อนไข
หรือไม่ว่าต้องกระทําการภายในระยะเวลาเท่าใด หากไม่ดําเนินการจะมีผลอย่างไร รวมท้ังจะต้องมีความรับผิดตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ี กลต. กําหนด ไว้หรือไม่ 
 

 นายณัฐพร เมืองจันทรา – ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ 
ตอบข้อสอบถาม ดังนี้ ข้อกฎหมายในการกําหนดระยะเวลาบังคับให้มีการลดทุนจดทะเบียนหรือไม่นั้น กฎหมายไม่ได้
กําหนดไว้แน่ชัดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ท่ีควรลดทุน แต่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
ในการพิจารณาเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้ลดทุนหรือไม่ เพ่ือความสมดุลของหุ้นท่ีปรากฎ กับหุ้นท่ีมีการชําระแล้ว 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น พิจารณาผลกระทบส่วนได้ส่วนเสียว่าควรจะ
ดําเนินการเมื่อไหร่ จําเป็นหรือไม่ หากบริษัทฯ นํามาบรรจุเป็นวาระ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก็จะต้องพิจารณาตามวาระ ซ่ึงเห็น
ว่าหากบริษัทฯ ยังไม่ลดทุนในคราวเดียวท้ังหมด ซ่ึงการลดทุน หรือเพ่ิมทุนนั้นจะส่งผลด้านความรู้สึกของผู้ลงทุนว่า การ
เพ่ิมทุนมีผล Dilute อย่างไร การลดทุนมีผลอย่างไร ซ่ึงมีผลกระทบด้านอ่ืนๆ หรือเป็นส่วนสําคัญในการคํานวนการจ่ายเงิน
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ปันผลของบริษัท หรือกลางปีอาจจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาล ซ่ึงเป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษัท ไม่ต้อง
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมในแนวทางเดียวกัน และขอขอบคุณบริษัทฯ ท่ีในปีนี้
สามารถปิดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปล่ียนได้ดี 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า
วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 4 ต่อไป) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 3,800 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 182 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,214,209 หุ้น  
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี 
2558  และส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 

(CHO-W1) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,146,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9893 
ไม่อนุมัติ 63,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101 
งดออกเสียง 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
รวมจํานวนเสียง 633,214,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรณีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเหลือ 295,735,443.25 

บาท ทําให้บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตาม
คําสั่งของนายทะเบียน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 295,735,443.25 บาท (สองร้อยเก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนห้าพันสี่ร้อย
สี่สิบสามบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น : 1,182,941,773 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่ง
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ : 1,182,941,773 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่ง
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :  -ไม่มี-   
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท ท้ังนี้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่ง
ของนายทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,150,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9899 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 63,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101 
รวมจํานวนเสียง 633,214,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท 
ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารองตามกฎหมายให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2559 เป็นทุน

สํารองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดําเนินงานปี 2559 สําหรับงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน  
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 คน คดิเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 21,000 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 184 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,235,209 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,171,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 633,171,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 63,800 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559  
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท 

ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุก
ปี ท้ังนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ก่อนหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท่ีเหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่
กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 เนื่องจากผลการดําเนินงาน

ปี 2559 มีผลขาดทุน 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็น 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า เร่ืองการงดจ่ายเงินปันผลนี้กระทบผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ถือหุ้น เหตุผลท่ีไม่ได้เนื่องจากมีผลขาดทุน จากการ
ดําเนินงานในรอบปีบัญชี ซ่ึงมีข้อกําหนดของกฎหมาย มาตรา 115  บัญญัติไว้ว่า ในกรณีท่ีการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
อ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้นอยากจะทราบว่า 
บริษัทฯ มีกําไรสะสมคงเหลืออยู่หรือไม่ ซ่ึงหากไม่มีกาํไรสะสมคงเหลือมาจ่ายเงินปันผลได้ควรให้ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ถือ
หุ้นให้เข้าใจ และสอบถามเพ่ิมเติมว่าผลขาดทุนเกิดจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ใช้ย้อนหลังหรือไม่ ช่วยชี้แจงให้
เข้าใจด้วย 
 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อสอบถาม ดังนี้ ปีนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขาดทุนสะสมประมาณ 24.34 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
และผลขาดทุนในปีนี้จากงบเฉพาะกิจการ ประมาณ 69.4 ล้านบาท  งบรวมประมาณ 91.29 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายงาน 
R&D ของรถหุ้มเกราะกันกระสุน ส่งมอบไปยังภาคใต้ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการทํา R&D รถดังกล่าวถูกรวมเป็นต้นทุนการขาย รวมถึง
งานรถบัสรุ่นใหม่ท่ีกําลังทําอยู่ในขณะนี้ รถดับเพลิงชนิดพิเศษท่ีขายให้โตโยต้าบางโพ ค่าใช้จ่ายของ NGV ประมาณ 20 กว่า
ล้านบาท ค่าใช้จา่ยรถไฟฟ้า ประมาณ 6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการติดต้ังระบบการบริหารจัดการใหม่ SAP ประมาณ 15 ล้าน
บาท ซ่ึงเป็นบริษัทฯ ท่ี 2 ในประเทศท่ีใช้ระบบนี้ ท่ีกล่าวมานี้คือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 
 
 นายนรุตม์ ลิมปิวรรณ – ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด 
ตอบข้อสอบถาม ดังนี้ จากตัวเลขผลขาดทุนในปีนี้เกิดจากการดําเนินการจากงบเฉพาะกิจการ และงบรวม ไม่ได้เกิดจากผลจาก
การปรับปรุง หรือการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้ 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ท่ีงดออกเสียง)  
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจําป ี2559  ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,145,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9899 
ไม่อนุมัติ 63,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101 
รวมจํานวนเสียง 633,208,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 26,350 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
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วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุม ได้แจ้งท่ีประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการ 2 คน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

วาระนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียท้ัง 2 
คน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนายอาษา ประทีปเสน 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 19 กําหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ังให้

กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 2 คน 
ดังต่อไปน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

  บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น

การพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cho.co.th ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 19 ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกวาระหนึ่งได้  

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดจะเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทหรือไม่ 
 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ 
 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 2 คนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดัง
รายชื่อต่อไปน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ดํารงตําแหน่งกรรมการ และดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง 
2. นายอาษา ประทีปเสน  ดํารงตําแหน่งกรรมการ และดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติใน
วาระนี้เป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) ดังนี้ 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 4 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 35,700 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 188 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,270,909 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งต้ัง นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนายอาษา ประทีปเสน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุก
ประการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
7.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 632,916,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 632,916,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 24,000 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 

 
7.2 นายอาษา ประทีปเสน 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,246,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 633,246,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 24,000 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระท่ี 7 ผู้ดําเนินการประชุม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการท้ังสองคนท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม  

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน   คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหาร
ความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  เพ่ือความเหมาะสมในความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ เพ่ือนําเสนอให้เสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ ดังรายละเอียดประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
ตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2558 และ ปี 2559 เป็นวงเงินจํานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) 
สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรร
ให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ท่ี 
 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560  
(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 

หมายเหตุ 
 

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

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

รวมจ่าย 435,000.- บาท/ป ี

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

 

 

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

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

รวมจ่าย 325,000.- 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 390,000.- บาท/ป ี

 
 

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

 

 

5. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 
รวมจ่าย 714,000.- บาท/ป ี

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความ
เหมาะสม 

6. ค่าตอบแทนอ่ืน -ไม่มี- -ไม่มี-  
* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น 
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจําปี 2560 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับ ปี 2558 และ ปี 2559 เป็นวงเงินรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,700,000 
บาท ต่อปี และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะ เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้
อํานาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม  

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
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 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ให้คําแนะนําว่า สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ของกรรมการบริษัท ท่ีแจ้งว่าไม่มี รวมถึง สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร 

ด้วยหรือไม่ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้ผู้บริหาร 
 
 นางสาวจิตต์ฯ – ผู้รับมอบฉันทะ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า ในเอกสารหนังสือเชิญประชุม หน้า 40 ข้อ 5 ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) เป็นการสมควรหรือไม่ท่ีมีการ
เสนอขออนุมัติ และขอย้อนกลับไปในวาระท่ี 7 เพ่ือขอแสดงความยินดีกับกรรมการท้ัง 2 คน ท่ีได้รับการเลือกต้ังกลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายอาษา ประทีปเสน ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ อยากจะให้แสดงความเชื่อม่ันว่า 
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล 
 

 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
ตอบคําถามว่า ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) วิธีการปฎิบัติในปีนี้พิจารณาไม่จ่ายโบนัส เนื่องจากกิจการมีผลขาดทุน เงื่อนไข
การจ่ายโบนัส หากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร จะนําเกณฑ์นี้มาพิจารณา  

 
 นายอาษา ประทีปเสน – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง    

สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวยืนยันว่าสามารถออกความเห็นได้อย่างเป็นอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์ และกล่าวขอบคุณบริษัท
ฯ ท่ีรับฟังความคิดเห็น รวมถึงกล่าวขอบคุณ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ และนายชัชวาล เตรียมวิจาร์ณกุล ในขณะปฎิบัติหน้าท่ี
ได้นึกถึงผู้ถือหุ้นตลอดเวลา เนื่องจาก นายสุรเดชฯ เป็นผู้บริหารท่ีมีปฎิภาณไหวพริบคล่องแคล่วว่องไว คณะกรรมการอิสระ
ท้ังคณะ เปน็คณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับดูแล วิเคราะห์ ให้คําปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นทุกโครงการด้วย
ความระมัดระวังอย่างรอบครอบ 

 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กล่าวขอบคุณ และกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการท้ัง 2 คน ท่ีได้รับคัดเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชมุได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,203,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9893 
ไม่อนุมัติ 63,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101 
งดออกเสียง 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
รวมจํานวนเสียง 633,270,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติ
หน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้นในปีนี้จึงมีความเห็นว่าควรใช้ผู้สอบบัญชีเดิม 
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ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ แต่งต้ังให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 3534 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3873 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงมี
คุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ประจําปี 2560 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,950,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
 

ชื่อผู้สอบบัญชี 
ปี 2558 
บจก. ไพร์ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ 
เอบีเอเอส 

ปี 2559 
บจก. ไพร์ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ 
เอบีเอเอส 

เพ่ิมขึ้น 
% 

เสนอราคา ปี 2560 
บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คู
เปอร์ เอบีเอเอส 

เพ่ิมขึ้น 
% 

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

 
1,600,000 

462,000 

 
1,750,000 

512,000 

 
9 

11 

 
2,050,000 

535,000 

 
17 
4 

รวมค่าสอบบัญชี 2,062,000 2,262,000 10 2,585,000 14 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ* 
 ค่าตรวจสอบการโอนถ่ายข้อมูล* 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 
 ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ* 
 ค่าตรวจสอบการโอนถ่ายข้อมูล* 

 
128,613 

 
 

24,532 

 
94,861 

 
 

12,895 

 
-26 

 
 

-47 

 
 

180,000 
80,000 

 
70,000 
35,000 

 
 

100 
100 

 
100 
100 

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 153,145 107,756 -30 365,000 100 
ขนาดของรายการ; 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 รายได้รวม 
 สินทรัพย์รวม 

บริษัท ช. ทวี  เทอร์โมเทค จํากัด 
 รายได้รวม 
 สินทรัพย์รวม 

 
 

1,117,244,246 
1,565,620,434 

 
85,559,602 

124,590,244 

 
 

1,070,811,702 
1,693,144,871 

 
62,405,176 

123,873,633 

 
 

-4.16 
8.15 

 
-27.06 
-0.58 

 
 

ประมาณการเพ่ิม 10%  
ประมาณการเพ่ิม 5%  

 
ประมาณการเพ่ิม 5%  
ประมาณการเพ่ิม 2%  

 

*เฉพาะปี 2560 ท่ีทางบริษัทเปลี่ยนใช้ระบบ ERP 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 นางสาวจิตต์ฯ – ผู้รับมอบฉันทะ 
แนะนําเพ่ิมเติมว่า ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 9 หน้า 6/71 รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใช้คําว่า “และ” ไม่ใช้คําว่า 

“หรือ” ซ่ึงในไฟล์นําเสนอถูกต้องแล้ว ขอรับทราบเหตผุลท่ียังใช้บริการผู้สอบบัญชีรายเดิม 
 
 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
ตอบคําถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ใช้บริการ PWC ปีนี้เป็นปีท่ี 3 โดยมีนายสุดวิณ ปัญญา
วงศ์ขันติ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิธีการคัดเลือกก่อนการพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประเมินผู้สอบ
บัญชีรายเดิมทุกคร้ัง และจะมีการพิจารณาเสนอ และให้ฝ่ายจัดการ ดําเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรายอื่นท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกันเข้ามาแข่งขันกัน 
 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 

หน้าที่ 16/19 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ให้คําแนะนําว่า ในความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้ระบุว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงถือว่าตกประเด็นเรื่องความครบถ้วนถูกต้อง สําหรับค่าสอบบัญชีท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2559 หน้า 29/71 ได้สอบถามเรื่องการกําหนดขอบข่ายค่า Non Audit Free ขอให้พิจารณาในการ
ประชุมว่าเป็นอํานาจของใครในการอนุมัติค่า Non Audit Free ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ และขอให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการ
สอบบัญชีเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งให้เลขานุการบริษัท แก้ไขเอกสาร  และรับไปแก้ไขเรื่องความเห็นชอบจาก กลต. ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว แต่
ไม่ได้บันทึกในเอกสาร และให้ความเห็นเพ่ิมเติมท่ีทางบริษัทฯ เลือกใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้
เปลี่ยนมาใช้ระบบ ERP ใหม่ และต้องการให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมตรวจสอบ และในปีถัดไปทางบริษัทฯ จะดําเนินการ
เปรียบเทียบราคาเพื่อนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
โดยต้องผา่นการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 110,100 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 190 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,381,009 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 
2560 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 2,950,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,334,809 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9927 
ไม่อนุมัติ 46,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0073 
รวมจํานวนเสียง 633,381,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 นางกีรติกาฯ – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีวิธีการปิดความเสี่ยงด้านการดําเนินการ การบริหารความเสี่ยงด้านการ Turn Over 
ช่างฝีมือ อยู่ในอัตราร้อยละ 27 ตามที่ปรากฎในรายงานประจําป ี 2560 หน้า 139 อย่างไร เพราะค่อนข้างมีผลกระทบด้าน
ช่างฝีมือ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างจากบริษัทอ่ืนๆ มาก 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า ในอดีตท่ีผ่านมาการ Turn Over อยู่ท่ีร้อยละ 30 ปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 27 แต่ท่ีปรากฎในรายงาน
ประจําปีนั้นไม่ใช่ช่างฝีมือ แต่คือพนักงานระดับช่างท่ีไม่ผ่านทดลองงาน และพนักงานท่ีมีอายุงานไม่เกิน 1 ปี ทางบริษัทฯ มี
หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน ท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป คือโรงเรียนช่าง ช.ทวี มีหลักสูตรฝึกฝีมือพนักงานในกลุ่มนี้ให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป 
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 นายกฤช เทพปฎิพัธน์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีวิธีการดําเนินการอย่างไร ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์เช้านี้ว่า
จะมีการเปิดประมูลรถ ขสมก. จํานวน 200 คัน และจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการย่ืนเร่ืองฟ้องร้อง
ศาลปกครอง 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า ผู้ท่ีชนะประมูลคร้ังก่อน ได้ถูกยกเลิกประมูลไปเรียบร้อยแล้ว และอาจจะมีการประมูลใหม่ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ทางบริษัทฯ เข้าย่ืนประมูลใหม่ หากมีการเปิดประมูล ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่มีปัญหากับเร่ืองท่ีย่ืน
ฟ้องร้องศาลปกครอง หากการประมูลคร้ังใหม่ และบริษัทฯ เกิดชนะประมูล ทาง ขสมก. อาจจะมีการต่อรองทางบริษัทฯ 
จะต้องเรียนปรึกษาเรื่องนี้กับทนายอีกคร้ังว่าจะดําเนินการอย่างไร ซ่ึงทางบริษัทฯ ก็มีโอกาสน้ัน 
 
 นายกฤชฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากมีการต่อรองจริงๆ ขอให้บริษัทฯ วิเคราะห์ด้วยความรอบครอบ เพราะอาจจะเข้าข่ายท่ีว่าสมรู้
ร่วมคิด หรือผลประโยชน์แลกเปลี่ยน ซ่ึงอาจจะมีบริษัทอ่ืนๆ ฟ้องร้องบริษัทฯ ได้ขอให้ระมัดระวังด้วย 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กล่าวขอบคุณ และแจ้งให้ท่ีปรึกษากฏหมาย รับไว้พิจารณาด้วย 
 
 นางกีรติกาฯ – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า กล่าวอ้างถึงผู้ถือหุ้นท่ีสอบถามเร่ืองทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลรถ NGV ใหม่นั้น ขอให้
ทางบริษัทฯ พึงระมัดระวังเร่ืองการร้องเรียนเรื่องการรับสินบนต่างๆ ขอให้ทางบริษัทฯ ให้ความม่ันใจกับผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัท
ฯ มีวิธีการควบคุม ดูแลเจ้าหน้าท่ี หรือบริษัทฯ ในการเข้าประมูลด้วยความโปร่งใสอย่างไร 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น กับสมาคมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และเป็นนโยบาย
ของบริษัทฯ ซ่ึงพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรม บริษัทฯ ได้รับรางวัล CG ระดับ 4 ดาว ทํางานทุกอย่างด้วยความโปร่งใส 
ทางบริษัทฯ ต้องการพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นว่าโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ดําเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปได้ และ
ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้จะถูกกําชับว่าไม่มีการสัญญาว่าจะให้ หรือสญัญาต่าง
ตอบแทนอ่ืนๆ เว้นแต่มีการเลี้ยงรับรองเมื่อเจ้าหน้าท่ีเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น เท่านั้น การประมูลงานราชการทุกคร้ังของ
บริษัทฯ จะดําเนินการด้วยความโปร่งใสเช่นเดียวกัน ซ่ึงจะเห็นได้จากในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับงานราชการ Defense ของทหาร 
เพราะทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนของ BAE System ซ่ึงเป็นผู้แทนรายเดียวในประเทศไทย ซ่ึงทางบริษัทฯ ก็ดําเนินการด้วยความ
โปร่งใสไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด 
 
 นายปวริส สุรกิตติดํารง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้  
 ในปีก่อนบริษัทฯ ขาดทุนจากค่าใช้จ่าย R&D, ERP หรือการสํารองบุคลากรท่ีไปทํางานรถ NGV ไม่ทราบว่าในปีนี้ 

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังมีอีกหรือไม่ ถ้ามีประมาณเท่าไหร่ และหากมีงาน R&D ใหม่ ทางบริษัทฯ จะดําเนินการอย่างไร 
 ทางบริษัทฯ มีมุมมอง และกลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดขายในแต่ละกลุ่มสินค้าเป็นอย่างไร จะมีทิศทางเติบโตไปใน

แนวทางไหน เพราะเห็นว่ายอดขายต้ังแต่ปี 2557-ปัจจุบัน ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 งานต่อเรือจะมีงานต่อเนื่องหรือไม่ 
 ทําไมลูกค้าในกลุ่มประเทศอาหรับอิมิเรตถึงลดลง 
 สภาพการแข่งขันต่างประเทศ ค่อนข้างรุนแรงหรือไม่ เพราะเหตุใดกําไรของบริษัทฯ ถึงได้น้อยเม่ือเทียบกับ

ความสามารถของบริษัทฯ ท้ังในด้านนวัตกรรม ด้านวิศวกรรม ซ่ึงสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ หรือคู่แข่งขันใน
ประเทศ ซ่ึงหาได้ค่อนข้างยาก 
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 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า 
 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2559 หมดแล้ว จะเหลือเป็นเพียงต้นทุนสินค้าเท่านั้น สาเหตุท่ีงาน R&D 

ถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายเพราะ งานดังกล่าวเกิดเป็นสินค้าท่ีส่งมอบลูกคา้ด้วย ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯ ก็ยังทํางาน R&D อยู่
แต่เป็นงาน R&D ท่ียังไม่เป็นสินค้าก็จะไม่ถูกตัดเป็นค่าใช้จ่าย ยังคงเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น หุ่นยนต์ VR7 

 ผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มท่ี 1 สินค้าท่ัวไป ทางบริษัทฯ มีความม่ันใจว่าจะมีงานเพ่ิมข้ึน กลุ่มท่ี 2 สินค้าส่งออกต่างประเทศมี
ยอดขายเพิ่มข้ึน ส่วนกลุ่มท่ี 3 บริษัทฯ จะมีงานประมูลต่างๆ เพ่ิมข้ึน ทางบริษัทฯ มีความม่ันใจว่ายอดขายสินค้าในปี 
2560 ไม่น่าจะลดต่ํากว่าปี 2559 จะเพิ่มข้ึนจากยอดขายปี 2559  

 งานต่อเรืออยู่ระหว่างเจรจา ซ่ึงขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ คาดว่าบริษัทฯ จะได้กลับเข้าไปบริหารโครงการเร็วๆ 
นี้ 

 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง สินค้าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ United Arab Emirates และ Abu Dhabi ยอดสั่งซ้ือปี 
2559 ลดลง เนื่องจากก่อนหน้านี้ลูกค้าได้สั่งซ้ือสินค้าเต็มอัตราแล้ว แต่ในปี 2560 มียอดสั่งซ้ือมาแล้วจํานวน 10 คัน 
คาดว่าอีกประมาณ 1-2 ปี ลูกค้ากลุ่มตะวันออกกลางต้องกลับมาสั่งซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ เพ่ือทดแทนสินค้าท่ีสั่งซ้ือ
ไปก่อนหน้านี้ ท้ังนี้บริษัทฯ จะมีลูกค้าทดแทนจากกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เช่น ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม  

 คู่แข่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในตลาดโลกตอนน้ี คือคู่แข่งจากประเทศ Island บริษัทฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใน
ประเทศ ทําให้ราคาสินคา้ของบริษัทฯ ท่ีขายให้ลูกค้าในกลุ่มทวีปยุโรป ต้องได้ราคาดีกว่านี้ แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภท
อ่ืนๆ ท่ีสามารถทํากําไรให้บริษัทฯ ได้ แต่ด้วยจํานวนสินค้าท่ีสั่งซ้ือน้อยทําให้ไม่ส่งผลต่อภาพรวม ทางบริษัทฯ 
พยายามหานวัตกรรมใหม่ๆ Made to order ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซ่ืงคู่แข่งในทวีปยุโรปอาจทําได้แต่
ค่อนข้างยาก  

 
 นางชวนพิศ ดีเอกนามกูล – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้  
 Percentage จากศูนย์สิบล้อ 24 เป็นเท่าไหร่จากรายได้รวมท้ังหมด 
 Backlog ถึงปัจจบุันมีจํานวนเท่าไหร่ 
 ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนใน R & D ทางบริษัทฯ มีรูปแบบการทํา R & D อย่างไร 
 ในอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีไฟฟ้า บริษัทมีบทบาทอย่างไร และมีเป้าหมายอย่างไร 
 ผลความสําเร็จของรถ NGV ท่ีให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ขอความม่ันใจสําหรับโปรเจคใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ว่าอยู่พ้ืนฐานความเป็นจริงหรือไม่ มีเป้าหมายอย่างไร เช่น

งาน Smart City ท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า 
 ถ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในอดีตรายได้ของศูนย์ซ่อมบริการ อยู่ท่ีประมาณ 5-6 ล้านบาท แต่ปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ

เกือบ 100 ล้านบาท เป้าหมายของบริษัทฯ งานในผลิตภัณฑ์กลุ่มท่ี 3 ต้องการให้มียอดรายได้เท่ากับผลิตภัณฑ์กลุ่มท่ี 
1 และกลุ่มท่ี 2 คือประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อปีในอนาคต หรือประมาณร้อยละ 20-30 จากจํานวน 8 สาขาท่ี
บริษัทฯ มีเป้าหมายว่าจะเปิดดําเนินการในอีก 3 ปี ข้างหน้า ซ่ึงขณะนี้ศูนย์สิบล้อ 24 เปิดดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 Backlog ถึงประมาณเดือนมีนาคม 2560 ประมาณ 600 กว่าล้านบาท 
 R&D ของบริษัทฯ คือวางแผนอนาคตว่าอะไรจะเป็นสินค้าแล้วจงึทํา เช่น หุ่นยนต์ แบตเตอรี่รถไฟฟ้า 
 ทางบริษัทฯ ต้ังเป้าหมายว่าจะเป็นผู้ Integrate Cell Battery นํามาประกอบ และทํา Software Power 

Management System เท่านั้น Battery นี้จะเป็นท้ังรถไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศไทย 
และในสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ทางบริษัทฯ เป็นคณะอนุกรรมการของสมาคมด้วย ได้มีการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ใน
ประเทศไทยเพ่ือพิจารณา และได้รับการสนับสนุนด้วยดี กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มรถบรรทุกเชิงพาณิชย์  
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� มหาวิทยาลยัฯ อยู:ระหว:างดําเนินการโครงการ Car Free Zone เพ่ือให�มีผู�ใช�บริการเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยฯ 
ผู�ใช�บริการมากหรือน�อย ไม:กระทบกับรายรับของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได�ต:อป�คงท่ีประมาณ 39 ล�านบาท แต:เปRน
ความรับผิดชอบของบริษัทฯท่ีจะช:วยมหาวิทยาลยัทํา Campaign Smart city Model 1 ต:อ 1 ภายในกลางป�น้ี 
ร:วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร5 มหาวิทยาลัยขอนแก:น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 
 

� โครงการ Smart City กับเรื่องจังหวัดขอนแก:น ไม:กระทบต:อรายจ:ายของบริษัทฯ ซ่ึงเปRนค:าใช�จ:ายส:วนตัว และของ
บริษัท ขอนแก:นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จํากัด โดยคนขอนแก:น ลงทุนร:วมกันจํานวน 200 ล�านบาท เปRนโครงการท่ีคน
ขอนแก:นพยายามสร�างข้ึน หากโครงการน้ีสําเร็จผลประโยชน5จะกลับมาท่ีบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปRนผู�ประกอบรถ 
ราง เปRน Operator รถราง จะเกิดธุรกิจใหม:ข้ึนมา ซ่ึงความคืบหน�าขณะน้ี สามารถจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาล “KKTS” 
เรียบร�อยแล�วมีการแยกการทํางาน ค:าใช�จ:ายของบริษัทฯ เกิดจากการปฎิบัติงาน ไม:ได�เกิดจากโครงการ Smart City 
โครงการต:างๆ ท่ีมีความเสี่ยง จะไม:กระทบกับค:าใช�จ:ายบริษัท โครงการท่ีทางบริษัทฯ ต�องดูแลเปRนพิเศษในป�น้ี มี 2 
งานคือ รถสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบก และงานครอบตัวถังรถบัส ของ บขส. อาจจะมผีลขาดทุนบ�าง ส:วนงานอ่ืนๆ เปRนงาน
ท่ีน:าจะมีกําไรตามปกต ิ
 

ปPดประชุม 
เมื่อไม:มีผู�ถือหุ�นซักถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเตมิแล�ว ประธานฯ กล:าวขอบคุณผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะทุกท:านท่ีมาร:วม

ประชุม และกล:าวปJดประชุม ตามลําดับ 
 
ปJดประชุมเวลา 16.24 น. 

 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท     

                                                 
 (นางเพ็ญพิมล  เวศย5วรุตม5) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานท่ีประชุม 


