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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา สถานท่ีประชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้จัดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร
ชมพู ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  จํานวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการท้ังหมด มีรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแล 

  กิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ  

  กํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียงสรรหาและกําหนด 
  ค่าตอบแทน 

5. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท 
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง  

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ CSR 
กิจการเบ้ืองต้น 
พิธีกรแนะนําคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และแนะนําผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 
1. นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองประธาน 

    เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายนิติธร ดีอําไพ   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะ 

     ผู้บริหารด้านการเงิน  
3. นายศักรินทร์ อุ่นน่ิม   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 

    ประธานคณะผู้บริหารด้านการตลาดในประเทศ 
4. นายสเวน กาเบอร์   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 

    ประธานคณะผู้บริหารด้านการตลาดต่างประเทศ 
5. นายอภิชัย ชุมศรี   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 

ประธานคณะผู้บริหารด้านบริหารความเส่ียง / เลขานุการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียงสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 
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6. นายประสบสุข บุญขวัญ   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 
    ประธานคณะผู้บริหารด้านพัฒนาธุรกิจในประเทศ 

7. นายผาด พิมรินทร์   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 
    ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
พร้อมกันน้ีได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด นายสุพล 

ค้าพลอยดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม และนายณัฐพล รุ่งสาคร จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตัวแทนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จํากัด คือนายโชษิต เดชว
นิชยนุมัติ นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา และนางสาวนุจณี นิรัติศยางกูร ตัวแทนท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท กรุงไทยกฎหมาย 
จํากัด นางจันทิมา เพียรเวช และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ นายณัฐพร เมืองจันทรา มาเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นใน
วันน้ี หลังจากน้ันได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 
37 และข้อท่ี 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมใน
วาระถัดไป 

 
 พิธีกรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึง
จะครบเป็นองค์ประชุม 

 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 
ตามข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 39 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้
ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผล
กําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรอืข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเก่ียวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและ

วิธีการคํานวณคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
ดังต่อไปน้ี  

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมตามท่ีประธานเสนอเพ่ือพิจารณา โดย

เลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมลงลายมือช่ือ” ลงในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ ณ 
จุดลงทะเบียน  

- สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นับหน่ึง
หุ้นต่อหน่ึงเสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นได้ ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากผู้
ถือหุ้นต่างประเทศ ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือเพ่ือหรือในนามผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว 

วิธีการนับคะแนน 
- ประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะท่ีลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ยกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ ท่ีประจําอยู่ ณ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของท่านเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อนํามาสรุปผลการ
ลงคะแนน และเสนอให้ประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อท่ีประชุม รับทราบต่อไป  

- บริษัทฯ จะ ไม่ เก็บบัตรท่ีลงมติ “เห็นด้วย” ในขณะดําเนินการนับคะแนน แต่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกท่านหลังจบการ
ประชุม 

- ท้ังน้ี เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธี หักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ  “งดออกเสียง” ออกจาก
จํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี เห็นด้วย ในระเบียบวาระน้ัน ๆ 

- การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  

- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปน้ี ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ หรือบัตรเสีย 
1. บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  
2. บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
3. บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกํากับ  
4. บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 
5. บัตรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใด ๆ 
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- ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือกํากับทุกครั้ง 
- สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตร

ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 
- คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะ ทําให้จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 
 
มติของท่ีประชุมในวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนของผู้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด สําหรับวาระท่ี 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม และวาระท่ี 8 ถึงวาระท่ี 10 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ท้ังน้ีในวาระท่ี 8 หากท่ีประชุมอนุมัติวาระน้ีต้องพิจารณาวาระท่ี 9 เน่ืองจากเป็นวาระต่อเน่ืองกัน 
 
เร่ิมการประชุม 

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

 
“ขณะน้ีมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 131 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังส้ิน 784,008,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.31 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 57 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จํานวน 74 ราย ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเปิดประชุมเวลา 14.15 น. และขอต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)  ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุน  ช 
ทวี ด้วยดีตลอดมา ขอนําเรียนว่า ช ทวี เป็นองค์กรท่ีดําเนินธุรกิจด้วยการเสริมสร้างนวัตกรรมควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่าง “แกร่ง กล้า ต่าง” ในการประชุมวันน้ี จึงเป็นโอกาสอันดีในการเรียนช้ีแจงผลดําเนินการของ
บริษัท และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านได้รับทราบ  เพื่อเป้าหมายในการก้าว
เดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง”   
 

จากน้ันประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมพ์วิภา ศรีแปร เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) และมอบหมาย
ให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม และตอบข้อซักถาม 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือ
หุ้นรายย่อยอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน ปรากฎว่านายดุษฎี อินทะปัตถา ผู้ถือหุ้น อาสาเป็นตัวแทน
จากผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด ท่ีปรึกษาทางการเงิน ทําหน้าท่ี
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงกําหนดแนวปฏิบัติว่า บริษัทควรจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น จากน้ันจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ซ่ึงได้จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 

11 กันยายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลําดับท่ี 1) 
ครั้งน้ี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  

  
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยแจ้งว่า

วาระน้ีต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจํานวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 231,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 133 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมด 784,239,530 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ซ่ึงได้จัดขึ้นเม่ือ
วันท่ี 11 กันยายน 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
รับรอง 784,239,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 784,239,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง  
 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ
ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกําไรสําหรับปี 65.86 ล้าน
บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจําปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํา
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อ
นําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามมาตรา 112 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2)  
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นายนิติธร ดีอําไพ – กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน ได้รายงานโดยสรุป
การดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังน้ี งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 มีรายได้ 1,609 ล้านบาท ลดลง 679 ล้านบาทหรือร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุจากปีก่อน มีรายได้จากโครงการ
ขายรถโดยสารให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (“ขสมก.”) เม่ือพิจารณารายได้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
รายได้ 267.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ดังน้ี  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มีรายได้ 200.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
จากการส่ังทําและขายรถบรรทุกและรถเพื่อการเกษตรท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. กลุ่มออกแบบพิเศษ มีรายได้ 984.50 ล้านบาท ลดลง 936.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากงาน
ประกอบรถโดยสารให้กับ ขสมก. ท่ีส่งมอบตามสัญญาแล้วมีปริมาณการส่งมอบและรับรู้รายได้ในปี 2561 มากกว่าปี 
2562 

3. กลุ่มงานบริหารงานและงานบริการ มีรายได้ 339.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน โดยในกลุ่มน้ีมีเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง จากงานซ่อมบํารุงของศูนย์บริการรถบรรทุก “สิบล้อ24” และ
งานซ่อมบํารุงท่ีเป็นสัญญาระยะยาวกับหน่วยงานภาครัฐ  
 

พิจารณาสัดส่วนของรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2562 พบว่า 
1. มีรายได้จากกลุ่มภายในประเทศจํานวน 1,399.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 92 ของรายได้ท้ังหมด ลดลง  586.75 ล้าน

บาทจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์รถบรรทุก รถโดยสาร และงานซ่อมบํารุงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศ 

2. รายได้จากกลุ่มต่างประเทศจํานวน 124.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 ของรายได้ท้ังหมด ลดลง 155.51 ล้านบาทจาก
ปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์รถลําเลียงอาหารในสนามบินท่ีส่งออกไปยังต่างประเทศ 
 

เม่ือพิจารณาถึงผลกําไรของบริษัทฯ ในปี 2562 พบว่ามีกําไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย, ภาษี, ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จําหน่าย (Earnings before interest tax depreciation and amortization : “EBITDA”) จํานวน 278.21 ล้านบาท คงเหลือกําไร
สุทธิ จํานวน 65.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ท่ีมี EBITDA จํานวน 246.19 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 45.47 ล้านบาท พบว่ามี 
EBITDA เพิ่มขึ้น 32.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เม่ือเทียบกับปีก่อน และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 20.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.84 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน  

 
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 พบว่ามีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 3,251.79 ล้านบาท หน้ีสินจํานวน 

2,293.61 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 958.18 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2561 แล้วมีสินทรัพย์ลดลง 389.01 ล้านบาท จากรายการ
สินค้าคงเหลือท่ีลดลง และบริษัทฯสามารถจัดเก็บเงินจากลูกหน้ีได้เพ่ิมขึ้นทําให้รายการลูกหน้ีการค้าลดลง โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน จํานวน 69.44 ล้านบาท เน่ืองมาจากผลกําไรในปี 2562 ทําให้กําไรสะสมเพ่ิมข้ึน 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ ในปี 2562 บริษัทฯ ดังน้ี 

- มีอัตรากําไรขั้นต้น อยู่ท่ีร้อยละ 21.57 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ท่ีมีอัตรากําไรข้ันต้น อยู่ท่ีร้อยละ 17.18 ของ
รายได้ 

- อัตรากําไรจากการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 13.71 ของรายได้ เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ท่ีมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่
ท่ีร้อยละ 8.39 ของรายได้ 
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- อัตรากําไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 4.09 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ท่ีมีอัตรากําไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 1.99 ของรายได้
รวม 

- อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debts to equity ratio : D/E ratio) เท่ากับ 2.39 
เท่า ลดลงจากปี 2561 ท่ีอยู่ในสัดส่วน 3.10 เท่า และมีอัตราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-
Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 2.14 เท่า ลดลงจากปี 2561 ท่ีอยู่ในสัดส่วน 2.55 เท่า 

 
ท้ังน้ี งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทว่าถูกต้องตามท่ี
ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท รวมท้ังได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณและเช่ือว่าหลักฐานจากการสอบบัญชีท่ีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความถึง โดยมีเรื่องสําคัญ
ในการตรวจสอบคือ การรับรู้รายได้ของงานตามสัญญา ซ่ึงผู้สอบบัญชีให้ความสนใจถึงการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญและประสบการณ์อย่างสูง
ของผู้บริหารของกลุ่มกิจการในการประมาณต้นทุนการก่อสร้าง และการประเมินช้ันความสําเร็จของงาน พบว่าการประเมินของผู้บริหาร
ของกลุ่มกิจการ เรื่องการรับรู้รายได้ของงานตามสัญญาน้ันมีความสมเหตุสมผล และไม่มีข้อผิดพลาดท่ีเป็นสาระสําคัญ ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2562 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจํานวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 126 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมท้ังส้ิน 142 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,239,656 หุ้น  
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 784,239,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 784,239,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพื่อปฏิบัติตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึง

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารองตามกฎหมายให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2562 เป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี โดยจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวนประมาณ 2.83 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมาต้นงวด (งบเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสํารองตาม
กฎหมาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวนประมาณ 9.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.64 ของทุนจดทะเบียน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจํานวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 5 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมท้ังส้ิน 147 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,239,661 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 784,239,661 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจํานวนเสียง 784,239,661 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2562  

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึง
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่าย หรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 
ท้ังน้ีบริษัท มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ก่อนหักค่าใช้จ่ายเน่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท่ีเหลือหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอื่นใดในการใช้เงินน้ัน และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2562 เน่ืองจากบริษัทมีความจําเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และจาก
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สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทพบว่ากําลังซ้ือของลูกค้าลดลง มีการชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมกับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท บริษัทฯจึงจําเป็นจะต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอและเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  

 
 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง)  
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจํานวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 3 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมท้ังส้ิน 150 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,239,664 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เน่ืองจากมีกรรมการ 2 ท่านท่ีถึงกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน และเป็นไปตาม
หลักการกํากับดูแลท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระท้ัง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว คือ นางเพ็ญ
พิมล เวศย์วรุตม์ และนายอาษา ประทีปเสน 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 

สรุปใจความสําคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน
คณะกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

โดยในปีน้ี กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 2 ท่าน ดังต่อไปน้ี 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง  สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
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ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น
การพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  บริหารความเส่ียง  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   ครั้งท่ี 1/2563 
เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2563 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ตั้งแต่วันท่ี 21 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
(เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีเปิดโอกาสให้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 27 
ธันวาคม 2562) ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting เรื่องให้
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ท้ังน้ี เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล่าว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
รายชื่อบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้า
มารับตําแหน่งอีกได้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดังต่อไปน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
2. นายอาษา ประทีปเสน  ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 
  โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 และคํา
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 5 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ีเป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออก
เสียง) ดังน้ี 

 
มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 150 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,239,664 หุ้น 
 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนายอาษา ประทีปเสน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุก
ประการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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5.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 150 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,239,664 หุ้น 

 
5.2 นายอาษา ประทีปเสน 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระท่ี 6 ผู้ดําเนินการประชุม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการท้ัง 2 ท่านท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึงกลับเข้าห้องประชุม  

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน   ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2563 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เพ่ือนําเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความ
เส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2563 ประกอบด้วย ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่า
เบ้ียประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
ตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับ ปี 2561 และ ปี 2562 เป็นวงเงินรวมท้ังส้ินไม่เกิน 1,700,000 บาท  โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ 
ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีท่ีกําหนดสถานท่ีประชุม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่า
ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ซ่ึงคํานวณจากผลกําไรสุทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็น
จํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) (ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไรตามงบเฉพาะกิจการ) โดยให้อํานาจ
ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ที่ รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563  
(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) หมายเหตุ 

1. ค่าเบียประชุมกรรมการบริษัท 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

 

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

รวมปี 2562 จ่าย 465,000.- บาท 

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

 

 

2. ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

 

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

รวมปี 2562 จ่าย 325,000.- บาท 

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

 

 

3. ค่ าเบียประชุมกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

 

 
 
 

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

รวมปี 2562 จ่าย 130,000.- บาท 

 
 
 

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

 

 

4. ค่ าผลตอบแทนรายเดือนกรรมการ
ตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

 

 
 

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

รวมปี 2562 จ่าย 390,000.- บาท 

 
 

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

 

 

5. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีที
บริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไร 

-0- เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(ส่ีล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความเหมาะสม 

6. ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ -ไมม่ี- ตามทีจ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

 

* จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมเท่าน้ัน 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 
มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 150 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,239,664 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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รวมจํานวนเสียง 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี กจ.75/2561 ซ่ึงกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี หากผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ 

 
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ – ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท      

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงยังทําหน้าท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ถึง 7 รอบปีบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 6333 หรือ นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7789  ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทํา
การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคุณสมบัติ
ตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2563 จํานวนไม่เกิน 2,820,000 บาทต่อปี เม่ือรวมค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจํานวนไม่เกิน 3,560,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 

 
ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายช่ือข้างต้น

เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจําไตรมาสท่ี 1/2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.
28/2563 เร่ืองการจัดทําและส่งงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ของบริษัทท่ีไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2563 ได้ตาม
กรอบเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 และจะต้องนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายดังกล่าวต่อไป 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 150 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,239,664 หุ้น 

   
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 
2563 รวมท้ังส้ินไม่เกิน 2,820,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 784,193,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 784,193,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 46,200 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 9/2563 
ประชุมเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 54 และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อท่ี 61 และข้อท่ี 62 เพ่ือเพิ่มทางเลือกในการประกอบธุรกิจในอนาคตของ
บริษัทฯ ท้ังน้ีให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อํานาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เดิม แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
ข้อท่ี  1   ซ้ือ  จัดหา รับ  เช่า   เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ 
ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึง
ทรัพย์สินใด 

ข้อท่ี 1 ซ้ือ ขาย จัดหา รับ เช่า ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ เช่าซ้ือ ถือ
กรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซ่ึงทรัพย์สินใด 

ข้อท่ี 54  ประกอบกิจการค้ายานยนต์ทุกประเภท อาทิ
รถยนต์ท่ีใช้นํ้ามัน รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ท่ีใช้
ไฟฟ้า รวมถึงการ ออกแบบ ผลิต ประกอบ จําหน่าย 
ดัดแปลง ติดต้ัง ตรวจ ทดสอบ รถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์
ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า และใช้เช้ือเพลิงร่วม     

ข้อท่ี 54 ประกอบกิจการค้า การเช่า ให้เช่า รับจ้าง รับหรือ
ให้บริการ ซ้ือ จัดหา เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ ออกแบบ ผลิต ประกอบ 
จําหน่าย ดัดแปลง ติดต้ัง ตรวจ ทดสอบ ซ่อมแซมบํารุงรักษา 
ยานยนต์ทุกประเภท อาทิเช่น รถยนต์ท่ัวไป หรือรถโดยสาร
ธรรมดาหรือปรับอากาศทุกขนาดท่ีใช้นํ้ามันหรือท่ีใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ หรือท่ีใช้ไฟฟ้า หรือใช้เช้ือเพลิงร่วม  หรือท่ีใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง นํ้ามันเช้ือเพลิง  ก๊าชเอ็นจีวี 
พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานทางเลือกอื่น หมายรวมถึงส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ ตัวถัง ช้ินส่วน ของรถดังกล่าวด้วย 

 ข้อ  61 ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค  เภ สัชภัณ ฑ์ 
เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยา
ปราบศัตรูพืช ยาบํารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด 

 ข้อ 62 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนผู้แทนจําหน่าย ทําการค้า
และรับซ่อมแซม บํารุงรักษา การเช่า ให้เช่า รับจ้าง รับหรือ
ให้บริการ ซ้ือ จัดหา เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ ออกแบบ ผลิต ประกอบ 
เครื่องจักรกลหนัก ประเภทต่าง ๆ ได้แก่  รถขุดตีนตะขาบ รถ
ขุดล้อยาง รถตักหน้าขุดหลัง  รถตักล้อยาง รถเกล่ียดิน รถเกรด 
รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถตักดิน รถลาดยาง รถบดถนน รวมท้ัง
อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบของส่ิงดังกล่าวทุกประเภท 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  
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หน้าที่ 15/23 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 150 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,239,664 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 784,193,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9941 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 46,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0059 
รวมจํานวนเสียง 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง  

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 มีมติเป็น
เอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปน้ี “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 62 ข้อ รายละเอียดตามแนบ 
บมจ.002 ท่ีแนบ” ท้ังน้ีให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 150 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,239,664 หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 784,193,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9941 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 46,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0059 
รวมจํานวนเสียง 784,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาให้สัตยาบันการทํารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตามท่ีปรากฏยอดเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ ในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

จํานวน 111.07 ล้านบาท ตามท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้เปิดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่องรายการเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน
แก่นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (“นายสุรเดชฯ”) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัท ซ่ึงให้กู้ยืมโดยบริษัทย่อยคือบริษัท ช.ทวี 
เทอร์โมเทค จํากัด เป็นการทยอยเบิกเงินไปใช้ตามความเหมาะสม และความจําเป็นของแต่ละโครงการ แต่ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้
กําหนดเง่ือนไขกําหนดวงเงินไว้ว่ายอดการกู้ยืมจะต้องมียอดค้างรวมไม่เกิน 120 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี กําหนดชําระคืน
ภายในปี 2563 ซ่ึงคุณสุรเดชฯ ได้ชําระคืนเงินกู้ยืมท้ังหมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ส้ินเดือนมีนาคม 2563 ท่ีผ่านมา ผู้ถือหุ้นโปรด
พิจารณารายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8 ท้ังน้ีรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซ่ึงบริษัทจะต้องนําเสนอเข้าท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อขอสัตยาบันการทํารายการดังกล่าว ท้ังน้ีเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 

  
ท้ังน้ีเพื่อให้บริษัทฯ ดําเนินการตามท่ีกําหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นไปอย่างครบถ้วน และถูกต้อง บริษัทฯ จึงมี

ความประสงค์ท่ีจะนํารายการดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้ความเห็น และให้สัตยาบัน 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมีประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 
2563 ได้แต่งต้ัง บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จํากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับอนุญาต
จาก สํานักงาน ก.ล.ต. 

 
เพ่ือจัดทํารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รายละเอียดความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 13 

 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้พิจารณาร่วมกับความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกัน อันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด (บริษัทย่อย) ให้เงินกู้ยืมระยะส้ันแก่กรรมการท่านหน่ึงของบริษัท
จํานวนไม่เกิน 120 ล้านบาท คิดดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี วัตถุประสงค์ในการเบิกใช้เงินให้กู้ ดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน เสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือโครงการลงทุนท่ีน่าสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เพ่ือเพิ่มความ
หลากหลายทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคตดังน้ี  โครงการสร้างแท้งค์เก็บนํ้ามันโครงการ BUS NGV 489 โครงการศึกษา
และออกแบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (LRT) และการสร้างรถต้นแบบรวมท้ังอุปกรณ์ในตัวรถบางส่วน โครงการระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร 

25 | ห น้ า  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 

หน้าที่ 17/23 

ขสมก. (E-Ticket BMTA) โครงการระบบการจัดเก็บค่าโดยสารรถร่วมบริการ (E-Ticket รถร่วมบริการ) โครงการ London Taxi และ 
โครงการ OPV-ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันเงินให้กู้ดังกล่าวได้รับชําระคืนจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันครบถ้วนแล้ว และมีมติเห็นว่าการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่าว  เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทฯ เพื่อลดความเส่ียง
จากการลงทุน หรือดําเนินการโครงการท่ียังมีความไม่แน่นอน สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือลดความเส่ียง 
ลดข้อจํากัดทางธุรกิจท่ียังไม่สามารถดําเนินการในนามบริษัทหรือบริษัทย่อยได้โดยตรง ซ่ึงบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ดําเนินการลักษณะน้ี
กับบุคคลภายนอก เพราะไม่ใช่ธุรกิจการค้าปกติของบริษัท และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามเสนอ 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 นางอังศุมาริน มูลน้อย – ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึง การกู้ยืมเงินดังกล่าว เกี่ยวโยงกับคณะกรรมการบริษัท 

ทราบว่านายสุรเดชฯ เป็นท้ังเจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่ ในข้อมูลท่ีระบุในวาระว่าเป็นบุคคล อยากสอบถามว่าเก่ียวข้อง
กับบริษัทอย่างไร มีการนําเงินไปใช้จ่ายอย่างไร และเกี่ยวโยงกับบริษัทท่ีได้ถือหุ้นไว้หรือไม่ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ช้ีแจงว่า บุคคลท่ีถูกระบุคือตัวผมเอง โดย
การนําเงินไปใช้จ่ายน้ันได้นําเงินของบริษัทฯ นําไปดําเนินการทําโครงการของบริษัทฯ ล่วงหน้า (Advance 
Investment / Advance Expense) เช่น โครงการ BUS NGV 489 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (LRT) E-Ticket รวมไปถึงโครงการท่ีดําเนินงานเก่ียวข้องกับต่างประเทศ เช่น โครงการ ARK เป็นต้น ซ่ึงได้มี
การช้ีแจงไว้แล้ว 

 นางอังศุมารินฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า มีการนําเงินในบัญชีของบริษัทฯ ไปใช้จ่ายหรือไม่ และ
อย่างไร 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค 
จํากัด ให้เงินกู้แก่ตนเอง โดยคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี  

 นางอังศุมาริน มูลน้อย – ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอสอบถามว่า หากเป็นการนําเงินมาจากบริษัทย่อย แล้วมีผลต่อบริษัทฯ 
หรือไม่ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าเก่ียวข้องกัน เพราะทางบริษัทฯ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด ด้วย ดังน้ันผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีถือหุ้นในบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ถือ
เป็นส่วนร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด ด้วย จากการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้น
ท้ังหมด โดยสรุปคือบริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย จากน้ันบริษัทย่อย ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ตนเองในนามบุคคลไม่ใช่
ในนามผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อไปดําเนินการงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้นําเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียมาคืน
เรียบร้อยแล้ว 
 

 นายทองทศ แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามถึงตาม
ประเด็นดังน้ี 

1. ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ทราบถึงเหตุการณ์การทํารายการเก่ียวโยงเมื่อใด 
2. เน่ืองจากการทํารายการเก่ียงโยงท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของ สํานักงาน กลต. สอบถาม

ถึงมาตรการในการป้องกันไม่เกิดกรณีน้ี ท่ีเกิดขึ้นจากดําเนินการของบริษัทย่อยอย่างไร  
 
 

26 | ห น้ า  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 

หน้าที่ 18/23 

 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ขอช้ีแจงตามประเด็นท่ีสอบถาม ดังน้ี 
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบถึงรายการเกี่ยวโยงกันน้ีจากงบการเงินประจําปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ 2563 ท้ังน้ีรายการดังกล่าวได้เกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2562  
2. ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีควรจะเป็น 

ตามระบบควบคุมภายในได้มีการวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซ่ึงส่ิงท่ีส่ือมาถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบคืองบการเงินของบริษัทฯ โดยได้มีการพยายามสอบถามงบการเงินเป็นรายไตรมาสเกี่ยวกับ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ส่วนรายการของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันประเภทการให้กู้ยืมเงิน ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้อนุญาตให้ดําเนินการอยู่แล้ว 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นท่ี 2 ดังน้ี ด้วย
ระเบียบบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด มีความแตกต่างกัน ซ่ึงตามระเบียบของ
บริษัทฯ การให้กู้ยืมเงินจะมีขั้นของขอบเขตการอนุมัติสูงสุดคือต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แต่ทางบริษัทย่อย
ขั้นของขอบเขตการอนุมัติสูงสุดคือต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยน้ัน โดยได้ดําเนินการแก้ไข
ระเบียบบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ส้ินสุดในการประชุมผู้ถือของบริษัทฯ เป็นมาตรการท่ีทําให้ไม่เกิด
เหตุการณ์ประเภทน้ีขึ้นอีก 

 
 นายทองทศ แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามเพ่ิมเติม 

ถึงเรื่องการแก้ไขระเบียบของบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ ว่าในการรายงานกรณีท่ีถือเป็นเหตุ
ผิดปกติ จะมีการรายงานเข้าสู่บริษัทฯ ทุกครั้งหรือไม่  

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอช้ีแจงว่า ด้วยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเป็นบุคคลเดียวกัน หากดําเนินการแก้ไขระเบียบแล้ว จะมีการรายงานเข้ามารับรู้พร้อม ๆ กัน 

 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ – กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอช้ีแจงเพิ่มเติม ดังน้ี กรณีธุรกรรม
ท่ีเกิดขึ้นน้ี ทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต้องการให้เกิดข้ึน แต่เมื่อทราบในภายหลัง จึงได้ตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางาน เพื่อดําเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง รวมท้ังเพื่อบุคคลภายนอกเพื่อมาปรับปรุงกระบวนการ
ภายใน รวมไปถึงกระบวนการทํางานต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานท่ีดีย่ิงข้ึน ในเบ้ืองต้นทางกรรมการอิสระ ท้ัง 3 คน ให้
ความเช่ือมั่นว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะนายสุรเดชฯ มีความต้ังใจท่ีดีในการทํางานเพื่อผลักดันให้บรษัิท
เจริญก้าวหน้า อันส่งผลต่อผู้ถือหุ้นทุกคน เพียงแต่การดําเนินการบางอย่างจําเป็นต้องใช้มาตรฐานท่ีชัดเจนและมี
ระบบควบคุมท่ีดี ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการแก้ไขตรงจุดน้ี เพื่อให้กรณีท่ีเกิดขึ้นน้ีไม่เกิดข้ึนอีก จึง
ช้ีแจงมาให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้สบายใจ 

 
 นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอสอบถามในประเด็นต่อเน่ือง ท่ีนายสุรเดชฯ ได้กู้ยืมเงินของบริษัทฯ 

ไปจํานวน 120 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี และสามารถใช้คืนได้ แสดงถึงฝีมือความสามารถ แต่ผู้
ถือหุ้นรายย่อยน้ันไม่ได้เงินปันผล อยากฝากถึงผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปี
หน้า 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวขอบคุณคําถามจากผู้ถือหุ้น และขอ
ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าเป็นการดําเนินการทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท การดําเนินการบางอย่างจําเป็นต้อง
ดําเนินการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยยึดความโปร่งใสเป็นสําคัญ ท้ังน้ีได้รับการดูแลจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซ่ึงส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน สําหรับปีน้ีท่ีงดการจ่ายปันผล จึงขอ
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โทษมายังผู้ถือหุ้นด้วย ทางบริษัทฯ ได้เตรียมแนวทางและโครงการสําหรับการดําเนินงานในอนาคตอีกหลายโครงการ 
คาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ หลังจาก 3 ไตรมาสต่อจากน้ี 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติใน

วาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และมีคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (นายสุรเดชฯ) และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังน้ี 

 
ก่อนการลงคะแนน ปรากฎว่ามีผู้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง จํานวน 2 คน คือ 

นางวดี ทวีแสงสกุลไทย จํานวน 1,310,000 หุ้น และนางรุ่งศิริ จงปติยัตต์ จํานวน 286,100 หุ้น จึงไม่ถูกนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงใน
การประชุม ทําให้มีจํานวนเสียงท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง ก่อนลงคะแนนรวมจํานวน 605,541,592 หุ้น 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระ 
จํานวน 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว คือ 1.นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 2.นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 3.นางสาวอัศนา ทวี
แสงสกุลไทย และ 4.นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 

 
ท้ังน้ีก่อนการลงมติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อท่ีประชุมเกี่ยวข้องกับวาระ ดังน้ี 

 นายอนุสรณ์  ธรรมใจ – กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้ความเห็นในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบว่า ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นน้ีหากพิจารณาตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ต้อง
พยายามระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นมากท่ีสุด แต่เม่ือดูจากเจตนาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีความเห็นว่าเป็นความตั้งใจท่ีจะทําเพ่ือ
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ผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เน่ืองจากเป็นการดําเนินงานของบริษัทมหาชน ท่ีมีผู้ถือหุ้นท้ังหลายร่วมถือหุ้นด้วย จึงจําเป็นการ
ต้องแบ่งแยกแต่ละฝ่ังให้ชัดเจนและต้องมีการสร้างระบบควบคุมท่ีดี ด้วยเหตุน้ีกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่าน จึงขอช้ีแจงมา
เพื่อเกิดความเข้าใจและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจํานวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 28,386 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 153 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 784,268,050 หุ้น หักจํานวนหุ้นของผู้มี
ส่วนได้เสียและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี จํานวน 
605,541,592 หุ้น คงเหลือจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี จํานวน 178,726,458 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการทํารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กัน ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 178,060,148 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6272 
ไม่เห็นด้วย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ  น้อยกว่า 0.0001 
งดออกเสียง 666,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3727 
รวมจํานวนเสียง 178,726,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
ก่อนเริ่มการประชุมในวาระท่ี 11 ผู้ดําเนินการประชุม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการท้ัง 4 ท่าน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

วาระท่ีลงมติ กลับเข้าห้องประชุม  
 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้ช้ีแจงว่าบริษัทฯโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และส่งคําถาม
ล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th ตั้งแต่วันท่ี 21 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 (เพิ่มเวลาจากเดิมท่ี
กําหนดต้ังแต่วันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือ
หุ้นส่งคําถามมาล่วงหน้า พร้อมกันน้ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมได้สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

 นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร - ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอให้ความเห็นเก่ียวกับการงดจ่ายปันผล โดยเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ IPO โดยมี
ความคาดหวังในฐานะผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะเจริญเติบโต จากโครงการท่ีดําเนินการหลายโครงการ และจะเป็นปันผลให้กับผู้
ถือหุ้น ซ่ึงในปีน้ีตอนแรกได้มีการประกาศจะจ่ายปันผล แต่ภายหลังได้งดการจ่ายปันผลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท หากกรรมการบริษัทมีความเห็นจะขอสํารองก็ไม่ติดใจอะไร แต่เม่ือพิจารณาในวาระท่ี 6 เรื่องกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฎว่าเป็นการขออนุมัติเท่ากับปีท่ีผ่านๆ มาซ่ึงไม่มีการตัดทอนลงมาเลย ในวงเงิน 4 ล้านบาท 
อยากขอให้ทางกรรมการบริษัทฯ ช่วยช้ีแจงแผนดําเนินงานในอนาคตท่ีจะทําให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสบายใจ ด้วยส่วนตัวมี
ความเห็นว่า หากมีบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงาน ขอเสนอแนวทางการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ขอช้ีแจงในส่วนของค่าตอบแทนโบนัสกรรมการ 
ดังน้ี จากความรับผิดชอบในการดูแลส่วนบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้น เม่ือพิจารณาสภาวการณ์ทางการเงินท่ีผ่านมาท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ ในภาพรวม สําหรับผลตอบแทนรายปี(โบนัส) ของกรรมการปี 2562 จากผลกําไร
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จากผลดําเนินงานประจําปี 2561 ทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบร่วมกันว่าไม่รับผลตอบแทนรายปี(โบนัส) 
ดังกล่าว (ประมาณท่านละหน่ึงแสนบาท) และส่วนผลตอบแทนรายปี(โบนัส) ของกรรมการ ปี 2563 จากผลกําไรจากการ
ดําเนินงานประจําปี 2562 ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในวันน้ี ทางคณะกรรมการบริษัทก็มีความเห็นร่วมกัน
ล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว และในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่า
เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ทางคณะกรรมการบริษัทก็ได้มีความเห็นร่วมกัน ขอลดค่าตอบแทนดังกล่าว ลงร้อยละ 50 ของ
ค่าตอบแทนเดิม มีผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนท่ีจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ีแล้ว จากส่ิงท่ีท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นมาทางคณะกรรมการบริษัทได้พยายามท่ีจะ
รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอช้ีแจงในส่วนแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ดังน้ี 
จากงานท่ีบริษัทฯ มีอยู่จํานวนพอสมควร ท้ังจากงานท่ีประมูลมาแล้ว งานท่ีคาดว่าจะเข้าประมูล  และงานท่ีเกิดจากการ
ลงทุนในศูนย์ซ่อมบํารุงต่าง ๆ มีตัวเลขจากรายได้ท่ีดีขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยบริษัทฯให้ความสําคัญต่อท้ังงานในโครงการขนาด
ใหญ่ และงานในโครงการขนาดย่อย ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายในการลดพนักงานและเงินเดือนพนักงาน ท้ังระดับบริหาร
และปฏิบัติการ และได้ดําเนินการดังกล่าวในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานได้ตามกระแส
เงินสดสุทธิของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกันเปรียบดั่ง ขนมปังและเนย (Bread and butter) เพื่อไม่ให้บริษัทฯ รับภาระ
จนเกินไป ส่วนงานโครงการขนาดใหญ่เช่น Smart City และ LRT คาดว่าจะมีความคืบหน้าในปีหน้า ซ่ึงจะได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนหลายราย จะส่งผลต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ จากประโยชน์ของความคืบหน้าของโครงการท่ีกล่าวมาน้ี ส่วน
งานประมูลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฯ ท้ังงานประมูลของหน่วยงานภาครัฐ ทางบริษัทฯ ก็ได้เตรียมแผนท่ีเข้าประมูลไว้แล้ว 
และข้อพิพาททางกฎหมายท่ีบริษัทฯ ได้ฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยความเสียหายไป คาดว่าจะทราบผลความคืบหน้าเร็ว ๆ น้ี 
ส่วนการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้เปิดตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่น แม้ปัจจุบันยอดขายยังไม่ถือเป็นยอดขายหลักของ
บริษัทฯ แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท่ีได้ส่งไปแล้วน้ันได้รับความเช่ือม่ันจากคู่ค้าท่ีประเทศญี่ปุ่นและมีคําส่ังซ้ือเข้ามาอีก มี
แนวโน้มการเติบโตท่ีดี และในส่วนการลงทุนในบริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จํากัด (ARK) ได้รับความสนใจจากบริษัทลงทุน
ขนาดใหญ่ระดับโลก จากการ Road Show ในช่วงท่ีผ่านมา หากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คล่ีคลายเป็นไป
ในทิศทางท่ีดีขึ้น จะสามารถดําเนินการเจรจาทางธุรกิจและมีความคืบหน้ามากขึ้น ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ดําเนินวางแผน
ดําเนินงานโดยประเมิน กรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุด (Worst case) ไว้รองรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ไว้เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานผ่านสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ได้ โดยหน่ึงในโครงการของบริษัทฯ ท่ีจะนําเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบคือ 
โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซ่ึงบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการผลิตรถขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวม
ไปถึงการทําแปลงปลูกผักเพื่อผลผลิตท่ีมีคุณภาพเป็นโครงการได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : DEPA) ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเกษตรของชุมชนเพื่อสร้าง
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงถือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีกําลังซ้ือภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง ทดแทนกําลังซ้ือ
จากนักท่องเท่ียวเข้ามาในประเทศ ถือเป็นรูปแบบธุรกิจท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคัญช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาน้ี โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือ
กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ บริษัท ขอนแก่นพัฒนา
เมือง(เคเคทีที) จํากัด เพ่ือร่วมกันทําสร้างรูปแบบทางธุรกิจเป็นผลดีต่อท้ังรูปแบบบริษัทฯ และแบ่งปันให้กับชุมชนเกิดเป็น
ธุรกิจเพ่ือสังคม  โดยในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้พยามยามดําเนินการอย่างเต็มท่ี ในการดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท รวมไปถึงตนเองและครอบครัวของตนเองด้วย โดยมีแนวคิดมองหาโอกาสทาง
ธุรกิจท่ีจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ซ่ึงในวันน้ีอาจมีบางท่านยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปผลของงานท่ีจะเกิดขึ้นจะเป็นส่ิง
พิสูจน์ และสร้างความเข้าใจแก่ทุก ๆ ท่าน 
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 นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร – ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอสอบถามถึงการสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในโครงการ Smart 
Farming โดยส่วนตัวเข้าใจว่าเป็นการดําเนินงานในลักษณะบริษัทร่วม และสอบถามเพ่ิมเติมถึงความคืบหน้าของคดี
ความท่ีมีข้อพิพาทท่ีได้กล่าวมา 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอช้ีแจงดังน้ี การถือหุ้นของโครงการ Smart 
Farming น้ันบริษัทฯ ถือเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนและถือหุ้นในสัดส่วนเกือบท้ังหมด และส่วนของคดีความท่ีมี
ข้อพิพาทท่ีได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก ขสมก. น้ันขอให้ผู้เกี่ยวข้องทางกฎหมายเป็นผู้ช้ีแจง 

 นางสาวศิราณี คีรีวรรณ - ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แม็คเคนซ่ี จํากัด ขอช้ีแจง ความคืบหน้า
ของคดีความท่ีมีต่อ ขสมก. ดังน้ี 
ได้ดําเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไปต้ังแต่ปี 2559 ซ่ึงอยู่ระหว่างเร่งดําเนินการ โดยล่าสุดศาลปกครองได้กําหนด
วันส้ินสุดแสวงหาข้อเท็จจริง โดยขั้นตอนต่อไปเป็นการกําหนดนัดวันพิจารณาคดีคร้ังแรก ล่าสุดทางศาลปกครองได้
ตั้งองค์คณะตุลาการเพื่อพิจารณาคดีแล้วในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ท้ังน้ีคาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน จะทราบผล
ความคืบหน้า 
 

 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอแสดงความห่วงใยต่อบริษัทฯ และเข้าใจถึงความตั้งใจของ 
ทุก ๆ คนท่ีเกี่ยวข้อง โดยขอสอบถามประเด็น ดังน้ี 

1. ด้วยสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจแบบน้ี มีผลกระทบให้สนามบินหยุดให้บริการ ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของหลาย ๆ ฝ่าย  ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ มีภาระดอกเบ้ียในแต่ละรอบบัญชีเท่าใด 

2. หากทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ของบริษัทฯ แล้วจะสามารถดําเนินธุรกิจไปได้นานเพียงใด 
3. โครงการ Smart Farming มีขนาดเน้ือท่ีเท่าใด และผักท่ีเลือกปลูกเป็นประเภทใด 

 นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์ - กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้
ช้ีแจง ประเด็นคําถามท่ี 1 ดังน้ี  

1. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาระดอกเบ้ียประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน โดยบริษัทฯ มีรายได้ท่ีเข้ามาประจํา 
(Recurring income) จากหลายส่วนงาน ประมาณ 21.7 ล้านบาท ตามท่ีคุณสุรเดชฯ ได้ช้ีแจงเร่ืองการร่วม
ใจกันลดเงินเดือน ทําให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายลดลงเพ่ือให้สอดคล้องกับรายได้ท่ีจะเข้ามา ขอเรียนให้ทราบว่า
ในภาวะฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  ทุก ๆ คนต้องร่วมกันช่วยรับผลกระทบดังกล่าว (Share pain) 
เพื่อให้บริษัทดําเนินงานต่อไปได้ และด้านนโยบายบริหารงานของบริษัทฯ ได้ผลักดันเพิ่มรายได้ส่วนท่ีเข้ามา
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากภาวะแพร่ระบาด COVID-19 ซ่ึงไม่มีใครทราบว่าจะจบลงเมื่อใด 
จึงจําเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันจาก Recurring income ให้มีความพร้อมมากท่ีสุด ถือเป็นโจทย์ใหม่ของการ
ดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน  

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ช้ีแจงในประเด็นคําถามท่ี 2 และ 3 ดังน้ี 
2.  หากประเมิน Stress Testing แล้วให้ความเห็นว่าบริษัทฯ สามารถอดทนต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันน้ีได้

ประมาณ 8-9 ปี ท้ังน้ีในอนาคตจะมีปัจจัยท่ีส่งผลดีต่อบริษัทฯ คือในอีก 5 ปี รายได้ตามสัญญาจากการซ่อม
บํารุงรถโดยสารของ ขสมก. จะปรับอัตราขึ้นมา 900 บาทต่อคัน เป็น 1,070 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มี
รายได้เพิ่มขึ้นและส่งสภาพคล่องของบริษัทฯ ดีขึ้น ดังน้ันหากตั้งสมมติฐานท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง บริษัทจะ
รับความกดดันในช่วง 4 ปีแรกและสามารถผ่านไปได้ จากน้ันปีท่ี 5 จะมีรายได้ประจําเพิ่มขึ้นส่งผล
สถานการณ์ของบริษัทฯ ดีขึ้น 
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3. ผลผลิตในโครงการ Smart Farming เป็นผักกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ผักสลัดคอส เป็นต้น โดยมีคนกลางมารับซ้ือ
ผลผลิตจากแหล่งผลิตเพื่อไปจําหน่ายต่อ โดย 1 ชุดการผลิตมีเน้ือท่ีความกว้าง 2.4 เมตร และความยาว 6 
เมตร ทําให้สามารถจัดวางพื้นท่ีได้สะดวก โดยชุดการผลิตจะยกระดับจากพื้นดิน และมีระบบรดนํ้าอัตโนมัติ 
โดยฝ่ายบริหารโครงการจะสนับสนุนเรื่องดิน เมล็ดพันธ์ุ แหล่งรับซ้ือผลผลิต และแอพพลิเคช่ันสําหรับ
ควบคุมการผลิตเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต โดยเบ้ืองต้นทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตชุดการผลิตและ
สนับสนุนเงินทุนสําหรับดําเนินงานให้กับเกษตรหรือผู้สนใจก่อน จากน้ันค่อยเก็บคืนเป็นผลผลิต จากน้ัน
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดแต่งผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ส่งต่อให้ผู้จัดจําหน่ายในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็น
การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรของบริษัทฯ ได้ทดลองดําเนินงานในรูปแบบ 
“โคก หนอง นา โมเดล” ตามพระราชดําริ ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ให้ความเห็นว่าเป็นรูปแบบธุรกิจท่ีเป็นไปได้
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  

 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ – กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติม กรณีท่ีผู้ถือหุ้น
จํานวนหน่ึง มีความกังวลถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ แต่ท้ังน้ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการเกี่ยวข้อง มีความตั้งใจ
และพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อให้สามารถฝ่าวิกฤตท่ีเกิดขึ้นไปให้ได้ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกคนไว้วางใจได้ ในฐานะท่ีตน
ได้รับเชิญมาเป็นกรรมการอิสระ ได้ตั้งเป้าหมายในการวางรากฐานให้กับบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่าง
ย่ังยืน วางระบบให้เป็นมาตรฐาน โดยขอยกตัวอย่างบริษัทท่ีมีประวัติอย่างยาวนาน ล้วนเป็นบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลท่ี
ดี เช่น บริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก จํากัด (มหาชน) (GE) โดยมีนายทอมัส เอดิสัน เป็นผู้ก่อตั้งและเสียชีวิตไปแล้ว แต่
บริษัทยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันเป็นบริษัทมหาชนอย่างแท้จริง หากเป็นบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดี จะส่งผลให้ท้ายท่ีสุด
แล้วย่อมสามารถดําเนินธุรกิจในระยะยาวได้ จึงขอให้ความเห็นน้ีเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น 

 
ปิดประชุม 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีมาร่วม
ประชุม และกล่าวปิดประชุม ตามลําดับ 
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