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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา สถานท่ีประชุม 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้จัดข้ึนเม่ือวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  จํานวน 7 คน จากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คนคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของกรรมการท้ังหมด มีรายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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 กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท 
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท กรรมการกาํกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง  

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR 
 
กิจการเบื้องต้น 

พิธีกรแนะนําคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และแนะนําผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
1. นางสมนึก แสงอินทร์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายนิติธร ดีอําไพ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน และเลขานุการ 

  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนด 
  ค่าตอบแทน 

3. นายศักรินทร์ อุ่นนิ่ม กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดในประเทศ 
4. นายสเวน กาเบอร์ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดต่างประเทศ 
5. นายนิรุติ สุมงคล กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ออกแบบวิศวกรรม 
6. นายนพรัตน์ แสงสว่าง กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ผลิต 
7. นายอภิชัย ชุมศรี กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ความเสี่ยง 
8. นายประสบสุข บุญขวัญ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พัฒนาธุรกิจในประเทศ 
9. นายผดุงเดช เอ้ือสุขกุล กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
10. นายบํารุง ชินสมบัติ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-งานบริการ 
11. นายฉัตรชัย  กันตวิรุฒ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ด้านศักยภาพองค์กร 
12. นายผาด พิมรินทร์ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
พร้อมท้ังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด คือนายสุพล 

ค้าพลอยดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือนายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ และนายนรุตม์ ลิมปิวรรณ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
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เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตัวแทนท่ีปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็น ซี คือ นายวศิน เลิศวไลพงศ์ 
ตัวแทนจากท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด คือ  นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ และนางสาวอชิรญา วรรธะ
มานี ตัวแทนจากท่ีปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย ฮันตัน แอนด์วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จํากัด คือ นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ 
นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑูรย์ และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ คือ นายจิตทิวัฒน์ ศิริวารินทร์ และนายณัฐพร เมืองจันทรา มาเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ หลังจากนั้นได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียง
การลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับ
คะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในแต่ละวาระ 

 
 พิธีกรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
ตามข้อบังคับบริษัท 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 
 
ตามข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 39 

ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่ และผูถื้อหุ้นคนใดมสีว่นได้เสยีเปน็พิเศษในเรือ่งใด ผู้
ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
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 
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“ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 151 คน รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 635,633,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.10 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 82 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จํานวน 69 ราย ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเวลา 14.22 น. และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้ให้ความไว้วางใจลงทุนในบริษัท และได้กรุณาสละเวลามาประชุมในครั้งนี้  

 
ในปี 2560 ท่ีผ่านมา CHO ได้ผ่านสถานการณ์ต่างๆ และได้รับสัญญาโครงการพิเศษ 2 โครงการ คือ 
1.  โครงการ E-ticket ให้เช่าระบบจัดเก็บค่าโดยสาร สัญญา 5 ปี กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มูลค่า 1,665 

ล้านบาท ซ่ึงโครงการได้ดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์บนรถโดยสารประจําทาง ของ ขสมก. จํานวน 800 คัน จากจํานวน
ท้ังหมด 2,600 คัน และอยู่ระหวา่งทดสอบระบบ เพ่ือส่งมอบให้กับ ขสมก. โดยโครงการจะทําการติดต้ังพร้อมส่งมอบ
เสร็จตามสัญญาภายในเดือนมิถุนายน 2561 และรับรู้รายได้ค่าเช่า เป็นเวลา 5 ปี 

2. โครงการขายรถโดยสารประจําทางปรับอากาศใช้เชื้อเพลิง NGV 489 คันพร้อมทําการซ่อมบํารุง 10 ปี มูลค่ารวม 4,261 
ล้านบาท ซ่ึงโครงการนี้ เราได้ร่วมทํางานกับ บริษัท สแกนอินเตอร์ จํากัด (มหาชน) โดยโครงการจะส่งมอบรถให้ครบ
ภายในเดือนมิถุนายน 2561 และทําการซ่อมบํารุงรถ 10 ปี ครบอายุสัญญาในปี 2571 

 
โดยในปี 2560 มีผลการดําเนินงานเป็นกําไร นับจากไตรมาสท่ี 2 เป็นต้นไป ซ่ึงท่านจะได้รับทราบรายละเอียดในวาระท่ี 2 ท่ีจะ

รายงานผลการดําเนินงานต่อไป 
 
CHO ได้ดําเนินงานตามแผนงานล่วงหน้า 10 ปี ซ่ึงได้เคยรายงานให้ท่านทราบไปแล้ว และเรายังดําเนินตามแผนงานต่อไป ท้ัง

การพัฒนา วิเคราะห์ ปรับปรุง รวมท้ังการนําวิทยาการความก้าวหน้าต่างๆ โดยการผสานเทคโนโลยีระดับโลก มาสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา เพ่ือ
ความม่ันคง มีความล้ําสมัย และย่ังยืนในธุรกิจตลอดไป 

 
ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน คนพันธ์ุ ชอ ทุกคน  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้โอกาส และส่งเสริม 

CHO ตลอดมา และท่านท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังนี้ 
 
จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) และ

มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม และตอบข้อซักถาม 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือ
หุ้นรายย่อยอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เม่ือไม่มีอาสาสมัคร คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้
นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จากนั้นจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2561 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 
9 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดับท่ี 1) 
คร้ังนี ้

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561  
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
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 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามความคืบหน้า คดีฟ้องร้อง ขสมก. คดีหมายเลขดําท่ี 294/2559 และการส่งมอบรถ ขสมก. ตามสัญญาซื้อขายและ
ซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV จํานวน 489 คัน ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 
ภายหลังศาลปกครองมีคําสั่งทุเลาการบังคับใช้มติคณะกรรมการบริหาร ขสมก.เกี่ยวด้วยสญัญาดังกล่าว 
 

 นายวศิน เลิศวไลพงศ์ – ท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมาย เบเคอร์ แม็คเค็น ซี 
ตอบข้อซักถามดังนี้ 
 ความคืบหน้าล่าสุดคดีฟ้อง ขสมก.นั้นเม่ือเดือนสิงหาคม 2560 ขสมก. ได้ย่ืนเอกสารคําให้การเพ่ิมเติมคร้ังสุดท้าย 

ซ่ึงขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกระบวนการศาลตุลาการรวมรวมข้อมูลสรุปข้อเท็จจริงเพ่ือกําหนดวันพิจารณา นับจาก 
ขสมก.ย่ืนเอกสารแก้คําให้การคร้ังสุดท้าย (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560) นับเป็นระยะเวลาการดําเนินการตาม
ข้ันตอน และหลักการพิจารณาคดีแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลตามปกติ ไม่ได้ล่าช้าแบบมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับคดี
ทางปกครองอ่ืนๆ โดยทั่วไป   

 ตามคําสั่งศาลปกครองกลาง สั่งให้ทุเลาการบังคับใช้ตามมติบอร์ด ขสมก. ซ่ึงศาลฯ ไม่ได้มีคําสั่งระงับสัญญา และ
บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าวด้วย ซ่ึงมติยังไม่มีความชัดเจนในเร่ืองการดําเนินการตามสัญญาว่า ขสมก. 
จะมีปัญหาติดขัดอะไรหรือไม่ ซ่ึงทีมกฎหมายของบริษัทฯ เตรียมดําเนินการส่งหนังสือถึง ขสมก. เพ่ือยืนยันการ
ดําเนินงานตามสัญญา และแม้บริษัทฯ จะไม่ใช่คู่ความ แต่บริษัทฯ มีสิทธิโต้แย้งคําสั่งท่ีทุเลาฯ มตินี้ได้โดยตรง ซ่ึง
อยู่ระหว่างการดําเนินการ ควบคู่ไปกับการดําเนินการของ ขสมก. ซ่ึงปัจจุบันทาง ขสมก. ได้มอบหมายให้อัยการ
ได้รับคดีไว้พิจารณา และเตรียมการอุทธรณ์คําสั่งของศาลฯ เปรียบเทียบเม่ือปี พ.ศ. 2560 มีบริษัทรายหนึ่งไปย่ืน
ขอต่อศาลขอให้มีคําสั่งทุเลาการบังคับ หรือขอให้ศาลมีคําสั่งงดการประมูล และ ขสมก. ได้มีการย่ืนขออุทธรณ์
หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราว หากมองในแง่ดี ขณะนี้ ขสมก. อยู่
ระหว่างการเตรียมเอกสารดําเนินการอุทธรณ์ และบริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่ความด้วย บริษัทฯ ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่องภายใน และมติดังกล่าวของ ขสมก. แต่ประการใด หากแต่จะมีกรณีท่ีจะกระทบต่อสัญญาตาม
หลักกฎหมายปกครอง บริษัทฯ ในฐานะท่ีสุจริต และเป็นบุคคลภายนอกก็ควรท่ีจะได้รับการคุ้มครอง 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 9 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 2,349,270 หุ้น รวมมีผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 160 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 637,982,972 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 9 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
รับรอง 637,880,972 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9840 
ไม่รับรอง 102,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0160 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง  
รวมจํานวนเสียง 637,982,972 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ
ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 
 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําป ี 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
คร้ังนี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลาํดับท่ี 2) 

 
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แจ้งรายละเอียดผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ประจําปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 และปี 2560 เป็นรายไตรมาส โดยไตร
มาสท่ี 1/2559 มีรายได้เท่ากับ 178 ล้านบาท ไตรมาสท่ี 1/2560 มีรายได้เท่ากับ 213 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20     
ไตรมาสท่ี 2/2559 มีรายได้เท่ากับ 239 ล้านบาท ไตรมาสท่ี 2/2560 มีรายได้เท่ากับ 355 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 49 
ไตรมาสท่ี 3/2559 มีรายได้เท่ากับ 258 ล้านบาท ไตรมาสท่ี 3/2560 มีรายได้เท่ากับ 602 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
133 และไตรมาสท่ี 4/2559 มีรายได้เท่ากับ 402 ล้านบาท ไตรมาสท่ี 4/2560 มีรายได้เท่ากับ 426 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับมีรายได้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 6 ซ่ึงผลประกอบการภาพรวมของปี 2559 และป ี2560 จะเห็นได้ว่ามีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 49 มีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกไตร
มาส 

 
            สัดส่วนการขาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มสินค้ามาตรฐาน กลุ่มออกแบบพิเศษ และกลุ่มบริหารโครงการ และ
งานบริการ โดยในปี 2559 กลุ่มสินค้าออกแบบพิเศษจะเน้นสินค้าส่งออกต่างประเทศ มีสัดส่วนยอดขายเท่ากับร้อยละ 63 ส่วนในปี 
2560 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 52 แต่ถ้าวิเคราะห์จากยอดขายจริงเห็นได้ว่ามียอดขายในปี 2559 เท่ากับ 667.44 ล้านบาท ปี 2560 
เท่ากับ 818.14 ล้านบาท ซ่ึงถือว่ามีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 แต่เนื่องจากในปี 2560 สัดส่วนการขายในต่างประเทศ กลุ่มสินค้า
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน จึงทําให้ดูเหมือนว่ายอดขายในกลุ่มสินค้าออกแบบพิเศษมีสัดส่วนร้อยละลดลง กลุ่มสินค้ามาตรฐานในปี 2559 มี
สัดส่วนการขายเท่ากับ 258.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 และปี 2560 เท่ากับ 572.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ซ่ึงมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของตลาดสินค้าในประเทศ กลุ่มสินค้าบริหารโครงการ และงานบริการ ในปี 2559 มีสัดส่วนการขายเท่ากับ 132.08 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 13 และในปี 2560 เท่ากับ 194.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ซ่ึงยอดขายถือได้ว่าเติบโตไปตามท่ีบริษัทฯ วางแผนไว้ เป็น
สนิค้ากลุ่มใหม่ท่ีดําเนินมา 5 ปี และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมข้ึนในปี 2561 เป็นยอดขายประมาณ 200 ล้านบาท  
 

ด้านกําไร และขาดทุนของบริษัทฯ จากไตรมาส ท่ี 1/2559 มีผลประกอบการขาดทุนเท่ากับ 9.12 ล้านบาท ซ่ึงในไตรมาสท่ี 
1/2560 ผลประกอบการขาดทุนเท่ากับ 73.28 ล้านบาท ไตรมาสท่ี 2/2559 บริษัทฯ มีกําไรจากการประกอบการจํานวน 0.36 ล้านบาท 
ในขณะท่ีไตรมาสที่ 2/2560 บริษัทมีผลประกอบการกําไร 17.31 ล้านบาท ไตรมาสท่ี 3/2559 ผลประกอบการขาดทุนเท่ากับ 32.50 
ล้านบาท และไตรมาส 3/2560 มีกําไรจากการประกอบการ 14.69 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4/2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเท่ากับ 
50.04 ล้านบาท ส่วนไตรมาสท่ี 4/2560 บริษัทมีกําไรจากการประกอบการเป็น 21.78 ล้านบาท 

 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิ้นปี 2559 เท่ากับ 1,710.36 ล้านบาท ส้ินปี 2560 จํานวนเท่ากับ 2,328.28 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึน 617.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.13 หนี้สินของบริษัทฯ สิ้นปี 2559 มีหนี้สิน 1,029.36 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนในปี 2560 
เป็น 1,665.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมร้อยละ 61.85 โดยหนี้สินท่ีเพ่ิมข้ึนจะเป็น Project finance ซ่ึงต้องใช้วงเงินกู้จากทางธนาคาร 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สิ้นปี 2559 เท่ากับ 681.00 ล้านบาท โดยปี 2560 เท่ากับ 662.30 ล้านบาท ลดลง 18.71 ล้านบาท ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 2.75 มีอัตราส่วนลดลงเล็กน้อยเนื่องจากผลขาดทุนของปี 2560 
 

บริษัทมี Backlog ของมูลค่างานท่ีได้รับสัญญา หรือคําสั่งซ้ือแล้ว โดยมีสัญญาท่ีได้รับคําสั่งซ้ือในประเทศจํานวน 5,798.50 
ล้านบาท ซ่ึงจะส่งมอบในปี 2561 จํานวน 2,209.50 ล้านบาท และยอดการส่งมอบในปีถัดไป เท่ากับ 3,589.00 ล้านบาท มีสัญญา
ต่างประเทศ จํานวน 280.10 ล้านบาท โดยส่งมอบในปี 2561 จํานวน 280.10 ล้านบาท รวม Backlog ท้ังปีเท่ากับ 6,078.60 ล้านบาท 
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ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้วให้ท่ีประชุมอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

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

สอบถามและให้ความเห็นเพ่ิมเติม ถึงผลการดําเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญขาดความครบถ้วน จากการท่ีบริษัทฯ ทํางาน
ร่วมกับบริษัท สแกนอินเตอร์ จํากัด (มหาชน) ในกลุ่ม SCN-CHO ประมูลโครงการซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV)  ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในด้านของการรับรู้รายได้ตามรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2560 
 

 นางสมนึก แสงอินทร์ – กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ชี้แจงข้อซักถามว่า สัญญาท่ีบริษัทฯ เข้าร่วมทํางานกับบริษัท สแกนอินเตอร์ จํากัด (มหาชน) เกิดข้ึน ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 
2560 ในทางบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้เนื่องจากรายละเอียดในสญัญาระบุไว้ และมี
การชี้แจงผา่นตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วโดยจะรับรู้รายได้ในไตรมาสท่ี 1/2561 
 

 นายปิติพัฒน์ พัฒธนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  
กล่าวถึงชื่อวาระควรแยกออกจากกัน ไม่ควรรวม 2 วาระเข้าด้วยกัน คือ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 
2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบ
รายงานผู้สอบบญัชี ควรแยกออกจากกัน อีกประเด็นท่ีกล่าวถึง คือหมายเหตุประกอบงบในส่วนของเกณฑ์การจัดทําบัญชี
ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีด้านของรูปแบบการจัดทําตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 แบบท่ี 3 เกี่ยวกับรายการย่อว่าต้อง
มีระบุในงบการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกณฑ์การทําบัญชี ซ่ึงไม่ได้เปิดเผยหรือกล่าวถึงรูปแบบตาม พ.ร.บ.
บัญชี รายการย่อท่ีต้องมี 
 

 นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ - ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตของบริษัท 
ตอบข้อซักถาม ว่าเนื่องจากบริษัทมีการใช้หลักการทางบัญชี cost to cost basic ทําให้การตรวจสอบของต้นทุนต้องมีการ
ตรวจรายได้ควบคู่ไปด้วย และบริษัทมีการใช้รูปแบบในการจัดทําท่ีเต็มรูปแบบในการจัดการอยู่แล้ว 
 

 นายนรุตม์ ลิมปิวรรณ – ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่ได้ระบุปี พ.ศ. ของ พ.ร.บ.การบัญชี ท่ีจัดทําลงในรายละเอียดจึงทําให้
เกิดข้อแตกต่าง  แต่รูปแบบของการจัดทํางบการเงินท้ังหมดอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ท่ีปรับปรุงล่าสุดเล่ม
เดียวกันทุกประการ 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ไม่ควรนําวาระรับทราบรายงานผูส้อบบัญชีบรรจุไว้ในวาระนี้ และเห็นควรให้ส่งเอกสาร ตามมาตรา 113 เม่ือมีผู้ทักท้วง  
 

 นางวนิดา ธัญญะวุฒิ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในด้านของผลประกอบการว่ามีการเจริญเติบโตในแนวโน้มท่ีดีข้ึนมากเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
แต่ก็ยังมีความกังวลด้านการทําธุรกรรมกับทางราชการ โดยให้เพ่ิมความระมัดระวังให้มากข้ึน และพร้อมกันนี้ได้กล่าวให้
กําลังใจคณะผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อสอบถาม และแจ้งท่ีประชุมให้เปลี่ยนชื่อวาระนี้ เป็นวาระอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 
2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 4 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 56,078 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 164 คน คดิเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 638,039,050 หุ้น  
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 637,890,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9768 
ไม่เห็นด้วย 148,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0232 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,039,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม และเพิ่มเติม
หมวดการตรวจสอบ 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในเร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุม และเพ่ิมเติมหมวดการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัทในเร่ือง

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 1/2560 ฉบับวันท่ี 4 เมษายน 
2560 กับท้ังเห็นว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเพ่ิมเติมหมวดการตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของ
บริษัท ตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ ในข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 ดังนี้ 

 
เดิม อนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น 

ข้อ 35. วรรคสาม ความว่า 
“ ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
(1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันทํา
หนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 ข้อ 35. วรรคสาม แก้ไขเป็น 
“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันทํา
หนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
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เดิม อนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น 

 
 
 
 
                                 -ไม่มี- 

วรรคท่ีสี่( เพ่ิม ) 
“ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเอง
ก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร ” 
 

 
 
 

-ไม่มี- 

วรรคท่ีห้า(เพ่ิม) 
“ ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 

หมวดท่ี 8 บทเพ่ิมเติม หมวดท่ี 8 การตรวจสอบ 
 ข้อ 50 

“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันทําคํา
ขอเป็นหนังสือให้นายทะเบียนแต่งต้ังผู้ตรวจสอบเพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบ
การดําเนินงานของคณะกรรมการด้วยก็ได้” 

 วรรคสอง 
“ในคําขอตรวจวรรคหนึ่ง ผู้ขอต้องระบุเหตุและประเด็นท่ีจะให้
ตรวจสอบโดยแจ้งชัด พร้อมกับแจ้งชื่อและสถานท่ีอยู่ของผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งเป็นตัวแทนด้วย” 

 วรรคสาม 
“ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ให้นายทะเบียนมีคําสั่ง
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบ 
และในคําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบ นายทะเบียนต้องระบุประเด็นท่ีจะ
ตรวจสอบโดยแจ้งชัด 

 หมวดท่ี 9 บทเพ่ิมเติม 
แก้ไขหมายเลขข้อบังคับจากข้อ 50 เป็นหมายเลข 51 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 

 
 นายปิติพัฒน์ฯ - ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นของหลายๆ บริษัทตามท่ีเคยเข้าร่วมประชุมมา ไม่มีบริษัทใดนํามาวาระนี้มา
ขออนุมัติในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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 นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ – ผู้ดําเนินการประชุม 
ตอบข้อซักถามว่า ตามที่เป็นผู้ดําเนินการประชุมของหลายๆ บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการประชุมมาในเดือนเมษายนนี้ มีการ
บรรจุวาระนี้เป็นวาระแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ประกาศ คสช. ถือเป็นกฎหมาย การแก้ไขดังกล่าวเป็นการเพิ่มอํานาจใหผู้้ถือหุ้นเป็นประโยชน์ และเป็น
เร่ืองท่ีดีต่อผู้ถือหุ้น สมควรดําเนินการ 
 

 นายสมชัย ธีระม่ันคง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมา 2 บริษัท มีวาระนี้บรรจุอยู่ในวาระการประชุมของบริษัท เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตามคําสั่ง คสช. 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า
วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 4 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 113,100 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 168 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 638,152,150 หุ้น  
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในเร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุม และเพ่ิมเติมหมวดการตรวจสอบ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,050,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9840 
ไม่เห็นด้วย 102,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0160 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,152,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท 
ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารองตามกฎหมายให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2560 เป็นทุน

สํารองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดําเนินงานปี 2560 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน  
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
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 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ - ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ให้คําแนะนําว่า หากทางบริษัทฯ ทราบแล้วว่าผลการดําเนินการในปีท่ีผ่านมา ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน หรือยังมี
ยอดขาดทุนสะสม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ให้งดการจัดสรรกําไรสุทธิ และเม่ือไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ ให้รวบวาระเป็นวาระขออนุมัติในคราวเดียวกัน 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 22,210 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 170 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 638,174,360 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากผล
การดําเนินงานป ี2560 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,072,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9840 
ไม่เห็นด้วย 102,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0160 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,174,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560  
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท 
ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุก
ปี ท้ังนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ก่อนหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท่ีเหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายปันผลนั้นจะต้อง
ไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2560 เนื่องจากผลการดําเนินงาน

ปี 2560 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ และยังมีขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2560 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

  
 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่าน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของ
ผู้ท่ีงดออกเสียง)  
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจําป ี 2560 เนื่องจากผลการดําเนินงานตามงบเฉพาะ
กิจการมีผลขาดทุนสุทธิ และยังมีขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,062,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9840 
ไม่เห็นด้วยอนุมัติ 102,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0160 
งดออกเสียง 10,000 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,174,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการ 2 คนท่ีถึงกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน และเป็นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระท้ัง 2 คน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 19 กําหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้

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

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร  
     กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น

การพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    คร้ังท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cho.co.th ต้ังแต่
วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอ
ชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซ่ึงออกจากตําแหน่งอาจ
ได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้  

 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระมี

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

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการ และดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง 
2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ดํารงตําแหน่งกรรมการ และดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง 

 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 

หน้าที่ 12/20 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ให้คําแนะนําว่าตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายมหาชนท่ีกําหนดไว้ ห้ามปิดกั้นโอกาสของผู้ถือหุ้นคนอ่ืน กฎหมายกําหนดชัดเจน
ไว้ว่าห้ามปิดกั้นไม่ถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น อยากให้บริษัทฯ เปิดกว้างให้บุคคลอ่ืนท่ีมีความสามารถ ไม่ได้เป็นบุคคล
ต้องห้ามเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดจะเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทหรือไม่ 

 
 ดร.อัฎพร คงสุภาพศิริ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ได้กล่าวเสนอชื่อตนเอง เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยให้ข้อมูลส่วนตัว และคุณสมบัติว่า ผ่านการตรวจสอบในการเป็น
ผู้นําองค์กรวิสาหกิจ ผู้ว่าการการบินพลเรือแห่งประเทศไทย อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปัจจบุันเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําศาลแรงงานกลาง ศาลแพ่งรัชดา ผู้เชี่ยวชาญท่ีได้รับการรับรองจากคุรุสภา 
 

 นางกีรติกา แพงลาด – ผู้รับมอบฉันทะ 
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ขอให้ประธานในท่ีประชุมทบทวนในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 ได้ให้หลักเกณฑ์การให้สิทธิในการ
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และได้แจ้งไว้ชัดเจนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
เพ่ือรับการคัดเลือกแต่เข้ามาอย่างใด จึงเสนอว่าไม่ควรจะมีการเสนอชื่อในท่ีประชุมนี้ได้ เพ่ือเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 
ข้อสังเกตการพิจารณาในวาระนี้ หากจะมีการเลือกต้ังกรรมการ ควรให้เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังถัดไป ให้ท่ี
ปรึกษากฎหมาย รับรองความถูกต้องว่าสามารถทําได้ก่อน 
 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักกฎหมาย ฮันตัน แอนด์วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
ให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมว่า กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ว่าห้ามผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพ่ิมในวาระน้ีได้ ซ่ึงผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าประชุมจะ
ไม่ได้รับข้อมูลของกรรมการท่ีเสนอชื่อเข้ามาในท่ีประชุมใหม่ และสุดท้ายเปน็การพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม
แต่ละท่านว่าจะเลือกผู้ถือหุ้นท่ีเสนอชื่อตัวเองมาหรือไม่ 

 
 นางสมนึกฯ – กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบระเบียบการรับรองคะแนนเสียงในการสรุปโดยจัดลําดับ รายบุคคลคะแนนสูงสุดลําดับท่ี 1 และลําดับ
ท่ี 2 ตามจํานวนกรรมการท่ีออกตามวาระ และขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ แจ้งข้ันตอนการดําเนินการให้ท่ี
ประชุมทราบ 
 

 นายสุพล ค้าพลอยดี – ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จํากัด 
แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ปกติการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเสนอชื่อตัวเอง 
และขอแจ้งเพ่ิมเติมเร่ืองหลักเกณฑ์การลงคะแนนและการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะใช้กระดาษลงคะแนนสีเขียวท่ีเป็น
กระดาษเปล่า รบกวนเขียน ชื่อ-สกุล ของผู้ถือหุ้น และการลงมติว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ”งดออกเสียง” ท้ังนี้
จะต้องใช้เวลาในการนับคะแนนจงึขอให้ดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน ซ่ึงจะมีการสรุปผลการลงมติให้ทราบต่อไป 
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติใน
วาระนี้เป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) ดังนี้ 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งต้ัง นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนแล้ว
ทุกประการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
6.1 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (คะแนนเป็นลําดับท่ี 1) 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,016,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9768 
ไม่เห็นด้วย 148,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0232 
งดออกเสียง 10,000 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,174,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
6.2 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (คะแนนเป็นลําดับท่ี 2) 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,006,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9840 
ไม่เห็นด้วย 102,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0160 
งดออกเสียง 66,200 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,174,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
6.3 ดร.อัฎพร คงสุภาพศิริ (คะแนนเป็นลําดับท่ี 3) 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 15,771,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 71.5094 
ไม่เห็นด้วย 6,283,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 28.4906 
งดออกเสียง 615,854,182 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 265,000 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,174,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
ท้ังนี้ ดร.อัฎพร คงสุภาพศิริ ได้รับคะแนนเสียงท่ีอนุมัติน้อยกว่าบุคคลลําดับท่ี 6.1 และ 6.2 จึงไม่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ

บริษัท เนื่องจากในการประชุมคราวนี้มีการแต่งต้ังกรรมการเพียง 2 ตําแหน่งเท่านั้น 
 
ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระท่ี 7 ประธานฯ ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการท้ังสองคนท่ีได้รับความไว้วางใจจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม  
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน   คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2561 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหาร
ความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  เพ่ือความเหมาะสมในความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
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พิจารณาอนุมัติตามระเบียบ ดังรายละเอียดประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
ตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2559 และ ปี 2560 เป็นวงเงินจํานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อป ีและผลตอบแทนรายปี (โบนัส) 
สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไร) โดยให้อํานาจ
ประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
ท่ี 
 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561  
(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) -0- เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความ
เหมาะสม 

6. ค่าตอบแทนอ่ืน -ไม่มี- -ไม่มี-  
* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ให้คําแนะนําว่า ควรกําหนดกําไรข้ันตํ่าท่ีจะนํามาพิจารณาเร่ืองผลตอบแทนรายปี (โบนัส) และควรมีการกําหนดเกณฑ์ให้
เป็นสากล การกําหนด IRR ข้ันตํ่าไว้ให้ชัดเจนด้วย 
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 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กล่าวขอบคุณ และจะนําไปพิจารณา  
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 16,500 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 171 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 638,190,860 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 637,957,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9635 
ไม่เห็นด้วย 102,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0160 
งดออกเสียง 131,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0205 
บัตรเสีย 0 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,190,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 
 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 
รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้นในปีนี้จึงมีความเห็นว่าควรใช้ผู้สอบบัญชีเดิม 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ แต่งต้ังให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขท่ี 3534 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3873 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงมี
คุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ประจําปี 2561 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 3,050,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียด
ท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 

โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 
2561 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 3,050,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,023,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9840 
ไม่เห็นด้วยอนุมัติ 102,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0160 
งดออกเสียง 65,000 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,190,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 

Mandate) ตามท่ีบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561 
 

ประธานคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทตามแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ตามท่ีบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 9 
มกราคม 2561 

 
ประธานคณะกรรมการบริหารได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามท่ีได้บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

จํานวนไม่เกิน 354,882,531 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และ จํานวนไม่เกิน 118,294,177 หุ้น ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) จากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561  
 

ประธานคณะกรรมการบริหารแจ้งว่า เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะครบกําหนดในวันท่ีบริษัทจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในคร้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตามแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ตามที่บริษัทได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561 สําหรับเงื่อนไขการจัดสรร และการมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้เป็นไปตามท่ีบริษัทเคยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 
2561 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 354,882,531 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จํานวนไม่เกิน 118,294,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ในแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
  บริษัทฯ จะออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราว
เดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมี
จํานวนรวมกันไม่เกิน 354,882,531 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
  โดย บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในแบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี และจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
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(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551 เร่ืองการ
กําหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินม่ันคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง 
รวมท้ังมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานของ
บริษัท 

ท้ังนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจ
ท่ัวไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อน
วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละ
วัน ท้ังนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทําการก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน 
และในกรณี ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ี
คํานวณได้ข้างต้น โดยในการกําหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด  

(2)  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป (General Mandate) ดังต่อไปน้ี 

(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เช่น การกําหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็น
คร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจํากัด และเงื่อนไขและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว  

(2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง ดําเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ  

(3)  ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรเกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

 
ประธานคณะกรรมการบริหารได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

 นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามว่า Cash flow งบการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) สูงสองเท่ากว่า และ
ในวาระการประชุมคร้ังกอ่นท่ีให้สิทธิการร่วมทุนกับ Macquarie Bank Limited ไปนั้นใช้สิทธิน้อยมาก จะมีผลกระทบต่อ 
cash flow ของบริษัทหรือไม่ แนวทางการบริหารของบริษัทฯ เป็นอย่างไร 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อซักถามว่า Macquarie ใช้สิทธิไปแล้วจํานวน 14 ล้านหุ้น ซ่ึงหากต่ออายุวาระนี้แล้ว บริษัทฯ ต้องมาพิจารณาการ
ออกเสนอขายหุ้นตามกรอบ General Mandate ในรูปแบบ RO หรือ PP กับนักลงทุนรายอ่ืน และเพ่ือเป็นการป้องกัน
เร่ือง cash flow ของบริษัทฯ เราจําเป็นต้องต่ออายุวาระนี้ไว้ เพ่ือสนับสนุนสภาพคล่องของบริษัทฯ  
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติใน
วาระนี้ โดยต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ไม่เกิน 
354,882,531 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ไม่เกิน 118,294,177 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดท่ี
เสนอในท่ีประชุม 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,022,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9737 
ไม่เห็นด้วยอนุมัติ 103,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0616 
งดออกเสียง 65,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0102 
บัตรเสีย 0 เสียง 
รวมจํานวนเสียง 638,190,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามว่า โครงการรถเมล์ NGV จํานวน 100 คัน ท่ีบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้ ขสมก. เรียบร้อยแล้วนั้น ภาระผูกพันท่ีมีกับ
บริษัท SCN ทางบริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงเป็นสัญญา การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร และผู้มีอํานาจในการบริหาร 
หรือการใช้สิทธิอ่ืนๆ คือใคร เพราะนับจากนี้เป็นต้นไป บริษัทฯ ต้องใช้ดุลพินิจในการกระทําว่าเป็นการละเมิดต่อสัญญา
หรือไม่  
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อซักถามว่า ผู้มีอํานาจกระทําการใน SCN คือ MD และ CEO รวม 2 คน ส่วนของ CHO คือ CEO และขออธิบาย
เพ่ิมเติมว่า การขายรถ NGV เป็นการขายรถให้กับกลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO ซ่ึง ช ทวี ไม่ได้ขายรถให้กับ ขสมก. โดยตรง 
จากการประชุมร่วมกับ ขสมก. มีแนวทางแก้ไขคือ ขสมก. จะส่งจดหมายแจ้งถึงกลุ่มร่วมทํางานฯ กรณีท่ีถูกศาลสั่งให้ทุเลา
อยู่  ความผิดท่ีเกิดข้ึนนี้มิใช่ความผิดของกลุ่มร่วมทํางานฯ จึงไม่มีค่าปรับ ดังนั้นบริษัท ช ทวี ยังมีหน้าท่ีส่งรถให้กับ กลุ่ม
ร่วมทํางานฯ หากบริษัท ช ทวี พิจารณาแล้วยังดําเนินการส่งรถต่อ ก็จะสามารถรับรู้รายได้ตามปกติ โดยผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจะแบ่งเป็น 2 ทาง คือ 1.รายได้จากการขายรถให้กับกลุ่มร่วมทํางานฯ 2. รายได้จากกลุ่มร่วมทํางานฯ ซ่ึงจะแบ่ง
ค่าใช้จ่ายกันระหว่าง บริษัท SCAN กับ บริษัท ช ทวี หักค่าใชจ้่ายได้เท่าไหร่แบ่งคร่ึงจึงจะเป็นผลกาํไรท่ีแท้จริง ซ่ึงผลกําไร
คร้ังนี้รายได้จากรถ 100 คันได้บันทึกไว้แล้ว ผลสรุปโครงการน้ีท่ีจะส่งต่อรถอีกหรือไม่ ต้องรอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาต่อไป 
 

 นายวศิน เลิศวไลพงศ์ – ท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมาย เบเคอร์ แม็คเค็น ซี 
ตอบข้อซักถามประเด็นด้านกฎหมาย ดังนี้ 

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะดําเนินการย่ืนอุทธรณ์ตามคําสั่งศาล โดยเร่งดําเนินการ และได้
ตระหนักถึงมีผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อกลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO 
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2. ในฐานะกลุ่มร่วมทํางาน SCN-CHO  มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายปกครอง ถึงแม้ไม่ได้เป็นคู่ความท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงก็ตาม และหมายความว่า SCN-CHO มีสิทธิตามกฎหมาย 

3. ด้านคําสั่งของศาลอยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือ ขอข้อมูล และพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ซ่ึงทางองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ให้ศาลพิจารณาทบทวน โดยนําส่งเอกสารหลักฐาน หรือข้อเท็จจริง
บางประการได้ 

 
 นายเชิศ กิตติบวร – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามว่า กรณีท่ี บมจ. ช ทวี ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าจะมีปัญหากับ supplier ท่ีบริษัทฯ มีการสั่งซ้ือสินค้าหรือไม่ 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะรับภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะการส่งมอบสินค้า lot แรกเท่านั้น ซ่ึงถ้าหากพิจารณาแล้ว บริษัทฯ 
ยังอยู่ในสถานะท่ีได้เปรียบ เนื่องจากมีการสั่งซ้ือสินค้าจากต่างประเทศโดยวิธีการใช้เครดิต ไม่ต้องเปิด L/C (Letter of 
Credit) จึงยังไม่มีกําหนดการชําระเงิน คิดเป็นจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 180 ล้านบาท กับสินค้าท่ี supplier ผลิตแล้วจํานวน 
300 คัน และทยอยส่งมาประเทศไทย ซ่ึงบริษัทฯ มีสถานะที่ได้รับสินค้ามากกว่า  และเหลือสินค้าอีก 138 คันใน lot ท่ี 4 
ทาง supplier เสนอให้จ่ายชําระค่าสินคา้เพียงบางส่วนเท่านั้น  เพ่ือจะดําเนินการผลิตสินค้าให้เสร็จ 
 

 นายบดินทร์ฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าโครงการขอนแก่นโมเดล โครงการ E-Ticket ท่ีมีปัญหาเรื่องการใช้งาน และสัญญางาน
ด้านอาวุธกับกระทรวงกลาโหม 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
 โครงการขอนแก่นโมเดล เป็นการลงทุนส่วนตัว ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 20 รายในจังหวัดขอนแก่น จัดต้ัง 

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จํากัด ลงทุนร่วมกัน โดยนําเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ ซ่ึงจังหวัดขอนแก่นสามารถลงทุนได้เอง โดยจัดทําโครงการขนส่งมวลชน และ                
Smart City ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม และ
วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกับ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จํากัด ร่วมกับ DEPA ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน โดยใช้เวลาในการร่างแผนฯ ประมาณ 
3 ปี ซ่ึงความสําเร็จของโครงการคือกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติ ให้จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 5 เทศบาล 
จัดต้ังบริษัทของตัวเอง จัดต้ังมาแล้ว 1 ปี และได้ทําการเปิดประมูลแล้ว แต่ยังติดในเร่ืองผลการศึกษาของสํานัก
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซ่ึงยังอยู่ในระหว่างการจัดทํา ถ้าเสร็จแล้วก็จะสามารถเปิดประมูล
ได้ภายในปี 2561    

 โครงการ E-Ticket ซ่ึงออกแบบไว้เม่ือ 4 ปีท่ีแล้วเป็นระบบแตะบัตรอย่างเดียว คณะกรรมการ ขสมก. ได้เสนอ
ว่า ควรจัดให้มีกล่องรับเงิน (Cash Box) ด้วยเพ่ือลดจํานวนของกระเป๋ารถเมล์ และอีกไม่เกิน 3 ปี ประเทศไทย
จะเป็นสังคมไร้เงินสด คณะกรรมการจึงมีมติให้ยกเลิกติดต้ังระบบกล่องรับเงิน (Cash Box) โดยทางบริษัทฯ ได้
เจรจาปรับสัญญาและราคาในการเช่ากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และจะมีการส่งมอบ 100 คัน
เฉพาะเคร่ืองแตะบัตรอย่างเดียวเท่านั้น จริงๆแลว้กล่องรับเงิน (Cash Box) ถือได้ว่ามีค่าบํารุงท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง
หากถูกตัดออกได้ก็จะส่งผลดีต่อบริษัท ส่วนค่าปรับจํานวนร้อยละ 0.02 คิดเป็นเงินประมาณ 6-7 แสนบาท มีการ
ปรับในด้านเทคโนโลยีในส่วนของโปรแกรม (Software) และโปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ 
(Firmware) ให้มีความแม่นยํามากข้ึน ถ้าบริษัทฯส่งมอบ 100 คันให้แล้วเสร็จได้ แสดงว่าจะเก็บค่าเช่าได้ และ
สามารถดําเนินการเปิด L/C ไปประเทศเกาหลีใต้เพ่ือนําเข้าเคร่ืองแตะบัตรและสามารถดําเนินการติดต้ังให้แล้ว
เสร็จได้ 
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 งานด้านอาวุธ กับกระทรวงกลาโหม ยังไม่มีการลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างการรอเรียกลงนามในสัญญาจาก
กระทรวงกลาโหม 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
กล่าวเพิ่มเติมโดยให้ข้อเสนอแนะการสร้างกระแสบวกให้กับบริษัทฯในส่วนของโครงการ รถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีมีการส่งมอบไปแล้ว 100 คันโดยมีปัญหารถเสีย ควรจัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ในด้านของช่างซ่อมบํารุงให้มีความรวดเร็ว และเข้มแข็ง 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า ณ ขณะนี้โครงการ รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีมีการ
ส่งมอบไปแล้ว 100 คัน มีรถเสียแค่ 1 คัน ซ่ึงมีเฉพาะวันแรกท่ีทดลองว่ิงเท่านั้น และมีการวิ่งครบ 100%  

 
ปิดประชุม 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีมาร่วม
ประชุม และกล่าวปิดประชุม ตามลําดับ 
 
ปิดประชุมเวลา 17.10 น. 

 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท 

                                                                          

 
             (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานท่ีประชุม 


