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**งดแจกของชําร่วย เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและ เป็นแนวทางตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์      
ได้รณรงค์ให้ ลด/เลิก การแจกของชําร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงจัดเคร่ืองด่ืม และอาหารว่าง ไว้รับรอง  
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม 

ซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุม 
 

กรณีมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตนมาด้วย 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการติดเช้ือ COVID-19 ในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพ่ือเป็นการรองรับมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อ

เก่ียวกับความเส่ียงในการติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม บริษัทจะมีการคัด
กรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิ
ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้หรือผู้ที่เพ่ิงเดินทางกลับจากประเทศเส่ียงและยังไม่พ้น
กําหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคําถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกัน
ด้วยได้ตามปกติ 
 บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญประจําปี 2564 และผ่านการคัดกรอง
แล้วในการปฏิบัติตนดังน้ี 

• กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
• กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
• หลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง 
• หลีกเล่ียงการใช้ สัมผัส ส่ิงของร่วมกับผู้อ่ืน 
• หากมีไข้ ไอ นํ้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็น

อย่างดี เพ่ือสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
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เลขท่ี CHO 06/2564 
วันท่ี 5 เมษายน 2564 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันท่ี 21 เมษายน 2564 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย: 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจําปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สําหรับงวดบัญชีส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ในรูปแบบ QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 

3. รายละเอียดการจ่ายปันผล  
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4) 

4. ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
   (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

5. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

6. ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2564 ท่ีเสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับ ปี 2563 
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

7. รายละเอียดการเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน 
10. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
11. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค) 
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2563 และ/หรือ รายงานความย่ังยืนประจําปี 2563 แบบรูปเล่ม 
13. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม : : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 
14. แบบฟอร์มลงทะเบียน ท่ีต้องนํามาวันประชุม 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (แผนท่ี ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 13) เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2563   
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 และบริษัทได้จัดส่ง

สําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 
 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ี

ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 647.96 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
จํานวน 238.74 ล้านบาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงาน
ประจําปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ตามมาตรา 112 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ให้ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นสมควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ท่ีกําหนดให้ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 

2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากผลการดําเนินงานปี 2563 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน  
 

เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2563   
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท

ต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี และ
ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2563 เน่ืองจากผลการ

ดําเนินงานปี 2563 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้  

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 19 สรุปใจความสําคัญว่า ในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน
คณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 
  โดยในปีน้ี กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 2 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
    ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการพิจารณา

ร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2564 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ี พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง 
และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
เพื่อ รับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ 
https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง
วันท่ี 25 มกราคม 2564  เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด และ
ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
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คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกต้ังบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ดังต่อไปน้ี 

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

 
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ประวัติการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 และคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีน้ี ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ี
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ อีกท้ังกรรมการ
บริษัทรายนายอนุสรณ์ ธรรมใจ จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีหากได้รับการแต่งต้ังในคร้ังน้ี 
(ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่าน
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจ
ในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้
ความสามารถไว้กับบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระ
ท่านใหม่ท่ีจะเหมาะสมกับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการท่ีพ้น
จากตําแหน่งกรรมการตามวาระท้ัง 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให้
กรรมการทั้ง 2 ท่านมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   คร้ังท่ี 

1/2564 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2564 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ท่ี
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ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2564 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อความ
เหมาะสมในการรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการเท่ากับปี 2563 เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2564 
ประกอบด้วย ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นวงเงินรวมท้ังส้ินไม่เกิน 1,700,000 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแล
สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีท่ีกําหนดสถานท่ีประชุม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่า
ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ซ่ึงคํานวณจากผลกําไรสุทธิ หลังหักสํารอง
ตามกฎหมายและอ่ืน ๆ เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) (ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผล
ดําเนินงานเป็นกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ) โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6) 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี กจ.75/2561 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ซ่ึงกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 7 
รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังทําหน้าท่ีผู้สอบบัญชี

ของบริษัทไม่ถึง 7 รอบปีบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 6333 หรือ นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ 
นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7789 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มี
คุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2564 จํานวนไม่เกิน 
2,910,000 บาทต่อปี เม่ือรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจํานวนไม่เกิน 3,660,000 
บาทต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7) 
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เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท การแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อท่ี 63 

– ข้อท่ี 70 เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทมีความชัดเจน เจาะจง และ/หรือ ชัดแจ้งในการนําวัตถุประสงค์ไป
ใช้ในการเสนองาน ประมูลงาน ฯลฯ ซ่ึงวัตถุประสงค์ในข้อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่กําหนดไว้ในความหมายอย่างกว้าง 
แม้จะครอบคลุมธุรกิจ แต่ก็ต้องใช้การตีความ  และ/หรือ เพิ่มทางเลือกในอนาคตทางธุรกิจของบริษัท บริษัท
ฯ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมดังน้ี 
ข้อ 63. ประกอบกิจการจ้าง รับจ้าง จัดหา บริหารจัดการ ท่ีปรึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล          

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ซ้ือ ให้เช่า เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ 
ซ่อมแซมบํารุงรักษา นําเข้า ส่งออก หรืออื่นใดเก่ียวด้วยรถ หรือยานยนต์ ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยระบบนํ้ามัน
เช้ือเพลิง หรือก๊าซธรรมชาติ หรือระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ส่วนประกอบช้ินส่วน และอะไหล่ทุกชนิด
ทุกประเภท ในการสนับสนุนภาคพื้นดินสําหรับการท่าอากาศยาน(Ground Support Equipment) 
เช่น รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน (Catering Hi-Loader Truck)  รถลําเลียงผู้ป่วย และอุปกรณ์
การแพทย์ (Medical Hi-lifts Truck) รถทําความสะอาดห้องโดยสาร (Cabin Cleaning Hi-Loader 
Truck) รถแพลตฟอร์มการบํารุงรักษา (Maintenance Platforms Truck) รถดูดส่ิงปฏิกูลออกจาก
เคร่ืองบิน (Lavatory Service truck) รถทดสอบสะพานเทียบเครื่องบิน (Boarding Bridge Testing 
Vehicle) รถบรรทุกนํ้าดื่ม (Potable Water Service Truck) รถบรรทุกบันไดสําหรับผู้โดยสารข้ึน
เคร่ืองบิน (Passenger Stairs Truck) รถลําเลียงกระเป๋าผู้โดยสารข้ึนเครื่องบิน (Baggage carts) รถ
เคร่ืองปรับอากาศ (Aircon units) รถสายพานลําเลียงกระเป๋าผู้โดยสาร (Conveyor belts) รถสตาร์ท
เคร่ืองแอร์ (Air-starter units Truck) และ/หรือ อื่นใดเกี่ยวด้วยธุรกิจสนับสนุนภาคพื้นดินของการท่า
อากาศยานต่าง ๆ 

ข้อ 64. ประกอบกิจการจ้าง รับจ้าง จัดหา บริหารจัดการ ท่ีปรึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล ผลิต 
ออกแบบ ติดต้ัง ประกอบ ดัดแปลง จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ซ้ือ ให้เช่า เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ 
ซ่อมแซมบํารุงรักษา นําเข้า ส่งออก ก่อสร้าง งานโยธาและโครงสร้าง หรืออื่นใดเก่ียวด้วยรถไฟ 
รถไฟฟ้า รถราง หรือระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Transit Oriented Development) ประเภท 
TRAM หรือประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development)ของหน่วยงาน
ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองท้องถ่ิน นิติบุคคล หรือเอกชน 

ข้อ 65. ประกอบกิจการงานจ้าง รับจ้าง เก่ียวด้วยการปฏิบัติการเดินรถ การบํารุงรักษา และการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีสถานีและส่วนเกี่ยวเน่ือง (Operation Maintenance & Services) ระบบขนส่งผู้โดยสาร
รางเบา (Transit Oriented Development) ประเภท TRAM หรือประเภทต่าง ๆ และการพัฒนา
เมือง (Transit Oriented Development) ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น 
นิติบุคคล หรือเอกชน 
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ข้อ 66. ประกอบธุรกิจสมาร์ทฟาร์ม หรือเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) การส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร 
และผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร การทําเกษตรแบบใหม่ เกษตรกรรมความแม่นยําสูง 
หรือเกษตรแม่นยําสูง (Precision Agriculture) ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือให้คําแนะนํา
ปรึกษา ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ นําระบบ สมาร์ทฟาร์ม ประกอบด้วย โรงเรือนปลูกผักยกสูง ดิน
ปลูก การเพาะต้นกล้า ระบบควบคุม IoT ผ่าน Application มือถือ มาใช้ไห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ
นําไปสู่การเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาภาคการเกษตรให้ย่ังยืนในอนาคต มีความสามารถในการบริหาร
จัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน ต้นทุน บริหารจัดการผลผลิต และการตลาด สามารถเช่ือมโยงการผลิต
กับการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ มีห้องคัดแยก ห้องล้าง ห้องเย็น และการขนส่งสู่ผู้บริโภค ตลอดจน
สามารถจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Zero waste management) สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลท้ังจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอ่ืน ๆ   

ข้อ 67. วิจัย และพัฒนา ผลิตเคร่ืองมือหรือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือตอบสนองการผลิตงานตามวัตถุประสงค์ และ/
หรือ เพื่อการจําหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์เช่ือม เป็นต้น 

ข้อ 68. ประกอบธุรกิจการจ้าง จัดหา บริหารจัดการ ท่ีปรึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล ตัวแทน
จําหน่าย นําเข้า ส่งออก บริการ (Service) และงานด้าน Operation รถยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้ไฟฟ้า เป็นแหล่ง
พลังงานในการขับเคล่ือน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicles 
: BEV)  รถแท็กซ่ีไฟฟ้าต้นแบบ รถตู้ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 
รถโดยสารท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า รถอื่นใดตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าท่ัวไปทุกประเภท 
เพื่อให้สามารถใช้งาน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การนําเสนอสินค้าคุณภาพ 
พร้อมบริการ และโซลูช่ันครบวงจร (Services and Solutions) ซ่ึงธุรกิจดังกล่าวรวมไปถึงการจัดหา
ช้ินส่วน และอะไหล่ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดจําหน่าย และกระจายยานพาหนะไฟฟ้า 

ข้อ 69. การเข้าร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ การซ้ือกิจการ (TAKE OVER) ในรูปแบบต่าง 
ๆ  การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) 

ข้อ 70. ประกอบธุรกิจวิจัย และพัฒนา การเพาะปลูก และสกัดจากพืช หรือจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ 
ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรม และพัฒนาสารสกัด รับซ้ือวัตถุดิบ ตัวแทน นําเข้า ส่งออก วัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เครื่องจักร สารส่วนผสมต่าง ๆ หรือมีไว้ครอบครองผลิตเชิงพาณิชย์เพ่ือจําหน่ายสารท่ีได้ผล
ผลิตจากการสกัด รวมถึงการพัฒนากระบวนการสกัด ผลิตสารออกฤทธ์ิสําคัญในยาต่าง ๆ หรือวัตถุดิบ
ทางเภสัชกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องด่ืม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การย่ืนใบอนุญาตต้ังโรงงานสกัดสาร การขอรับ
ใบอนุญาตเพาะปลูก การขออนุญาตผลิต การขอรับรองคุณภาพ GMP ตลอดจนการรวบรวมองค์
ความรู้ด้าน โรงเรือน แปลงเพาะปลูก สูตรปรุงดิน ระบบควบคุมท่ีเก่ียวข้องให้กับลูกค้าท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 
รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 70 ข้อ รายละเอียดตามแบบ 
บมจ.002 ท่ีแนบ” ท้ังน้ีให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข และเพ่ิมเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 
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เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคําถามล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของ

บริษัท www.cho.co.th ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามมาล่วงหน้า 

 
  อย่างไรก็ดี ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กําหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก
ท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ก็ได้ 

  
  ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดก้ําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (Record Date) ใน
วันท่ี 11 มีนาคม 2564 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน จักขอบคุณย่ิง โดย

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งน้ี  กรุณานําเอกสาร
การลงทะเบียน ตามแบบรายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 14 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ท้ังน้ี ท่านผู้ถือหุ้นโปรดรับทราบและ
ปฏิบัติตามวิธีการ เง่ือนไข ตามนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการเข้าร่วมประชุมตามท่ีบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป หรือท่ีจะเปิดเผยไว้ ณ สถานท่ีจัดประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับคําแนะนําและแนวปฏิบัติล่าสุดของกรม
ควบคุมโรคระบาด กระทรวงสาธารณะสุข รวมท้ังของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ฉบับใดฉบับหน่ึง (ยกเว้นคัสโตเดียนท่ีทําหน้าท่ีรับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่าน้ัน) 
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 

 
 ท้ังน้ี บริษัทฯ แนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว้อย่าง

ละเอียดชัดเจน ซ่ึงท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข. เพื่อเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10 ในกรณี
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาท่ี นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4304 
3899 หรือ  0 2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@cho.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังท่ีอยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail ขอความกรุณานําส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามท่ีอยู่
ของบริษัทฯ (สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา โทรศัพท์ 0 4304 3880-90 ต่อ 1112 มือถือ 08-1670-1913) 

 
 เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเป็นการรกัษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการ

ให้บริษัทฯ  ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในคร้ัง น้ี  สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ ท่ี  e-mail address: 
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yinghathai@cho.co.th โทร. 0 4304 3880-90 ต่อ 1112 หรือโทรสาร 0 4304 3899, 0 2973 4385 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุช่ือท่ีอยู่
ท่ีสามารถติดต่อได้ ซ่ึงบริษัทฯ จะได้รวบรวมคําถามเพื่อช้ีแจงในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 

        ขอแสดงความนับถือ    

                                                                         
                                        (นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์) 
          ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ของบริษัทฯ ฉบับน้ี พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุม

และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cho.co.th) 
2. บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2563 ผ่าน QR Code ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ซ่ึงได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 
2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 12 และส่งกลับมาท่ีนางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4304 3899 หรือ 0 
2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@cho.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังท่ีอยู่ของบริษัทฯ 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 

หน้าที่ 1/23 

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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หน้าที่ 10/23 

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 

 
 
 

22 | ห น้ า  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 

หน้าที่ 14/23 

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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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 
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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  
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 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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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 

หน้าที่ 23/23 

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 
 
ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นายณรานุวัฒน์ สืบค้า 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
 
ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท                      
 
 

             (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานท่ีประชุม 

 

32 | ห น้ า  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 



                                                                                

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

33 | ห น้ า  
 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 
 
 รายงานประจําปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สําหรับงวดบัญชี

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่าน QR Code  
  
 
 
 

 
 รายงานความย่ังยืนประจําปี 2563 ผ่าน QR Code  
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 

 
   เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการ
จ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี และในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้จ่ายเงินปันผล 
 
   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล จากผลการดําเนินงานปี 
2563 เน่ืองจากงบเฉพาะกิจการยังมีผลขาดทุนสะสม ท้ังน้ีจะมีผลเม่ือท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันท่ี 21 เมษายน 2564 
อนุมัติ 
 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2559-2563 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย 
(งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 

(69.99) (27.67) 41.70 72.30 (207.8) 

เงินปันผลจ่าย                                                  
(ล้านบาท) 

0 0 0/1 0/2 N/A 

อัตราการจ่ายเงินปันผล                                       
(%) 

0 0 0 0 N/A 

หมายเหตุ :  /1 = ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ เนื่องจากงบเฉพาะกิจการยังมีผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 15.72 ล้านบาท 

   /2 = งดการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องรักษากระแสเงินสดไว้ 
เพ่ือรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

 
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 

  ชื่อ-สกุล นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 54 ปี 
ท่ีอยู่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2538 (ดํารงตําแหน่งถึงเดือนเมษายน 2564 รวม
เป็นเวลา 25 ปี 5 เดือน) 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ 
รวมเป็นเวลา 28 ปี 5 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  474,730,132 หุ้น จากหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังสิ้น 1,321,905,217 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 35.913 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องชาย ของนางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
และเป็นน้องชายของนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
ประจําปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปริญญาตรี 

 สาขาวิศวกรรมยานยนต์ Yomiuri Rikosem College ประเทศ
ญี่ปุ่น 

 คณะบริหารธุรกิจ Sanno University ประเทศญี่ปุ่น 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82/2010 
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 

  
กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2563  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 12 คร้ัง จากท้ังสิ้น 13 คร้ัง 

 เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร 2 คร้ัง จากท้ังสิ้น 13 คร้ัง 

 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากทั้งสิ้น 1 คร้ัง 
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 54 ปี 
ท่ีอยู่ 7/528 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน ์ 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ วาระท่ี 1: ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 จนถึงเดือนเมษายน 2558 
             รวมเป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน 
วาระท่ี 2: ต้ังแต่วันท่ี 28 เมษายน 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2561 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
วาระท่ี 3: ต้ังแต่วันท่ี 23 เมษายน 2561 จนถึงเดือนเมษายน 2564 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ 
รวมเป็นเวลา 11 ปี 5 เดือน 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 

 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham 
University New York, USA 

ปริญญาโท 

 คณะบริหารธุรกิจ Southeastern University 

 คณะเศรษฐศาสตร์ Fordham University New York, USA 
ปริญญาตรี 

 คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (2 ปี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 28/2003 

 Director Accreditation Program (DAP) 

 Strategy and Policy Development (SPD) 

 Audit Committee Program (ACP) 

 Role of the Chairman Program (RCP) 

 Role of the Compensation Committee (RCC) 

 Financial Statement for Directors (FSD) 

 Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management (MIR) 

 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจ (PDI) รุ่นท่ี 2 จากสถาบัน
พระปกเกล้า 

 How New Foreign Bribery Laws Affect Companies in 
Thailand 

 Anti-Corruption for Executive Program (5/2013) 
 

ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 2545-2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บางจากปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2562-ปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ และธุรกิจเพ่ือการ
ปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ 

 2562-ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิต Digital Economy 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 2562-ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

 2562-ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สําหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน (ต่อ)  2562-ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

 
 

ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 

 2556-2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ 

 2550-2562 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 2550-2562 กรรมการ บริษัท สื่อเสรีเพ่ือการปฏิรูป จํากัด 

 2558-2561 ประธานกรรมการ 
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จํากัด 

 2558-2561 กรรมการ 
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2563  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 12 คร้ัง จากท้ังสิ้น 13 คร้ัง 

 เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 12 คร้ัง จากท้ังสิ้น 12 คร้ัง 

 เข้าร่วมประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 5 คร้ัง จากท้ังสิ้น 5 คร้ัง 

 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากทั้งสิ้น 1 คร้ัง 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 

คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 
 นิยามคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ 
 
1. เป็นกรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง
เป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ีให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ี
เกี่ยวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น 
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น) 
 

6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (หมายความรวมถึง ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบริษัท จนทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหน้ี ลูกหน้ี หรือผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว 
 

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ 
ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าท่ีและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ท่ีจะทําให้ไม่
สามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจท่ีจะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6  

 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ สําหรับปี 2564 ใน
รูปแบบค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาและเสนอ
จากคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ท่ี รายละเอียด ปี 2563 
ปี 2564 

(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 
หมายเหตุ 

1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการ 

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

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

 

2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการ 

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

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

 

3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการ 

 
 
 

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

 
 
 

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

 

6. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีท่ี
บริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไร 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(ส่ีล้านบาทถ้วน) 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความเหมาะสม 

7. ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ ตามท่ีจ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

ตามท่ีจ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

 

 * จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมเท่าน้ัน 

 
ท้ังน้ี กําหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 20 มกราคม 2564 เป็นต้น

ไป จนกว่าจะมีมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอ่ืน โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการท้ังปี 2564 เป็นวงเงินรวมท้ังส้ิน
ไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีท่ีกําหนดสถานท่ีประชุม ณ สํานักงานใหญ่
ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ซ่ึงคํานวณจากผลกําไรสุทธิ หลังหักสํารองตาม
กฎหมายและอื่น ๆ เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) (ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไรตามงบ
เฉพาะกิจการ) โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 

การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 

 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2564 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงมี
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

  รายนาม    เลขท่ีใบอนุญาต  จํานวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท 
1. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ       6333    1 (ปี 2562) 
2. นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม        3684    1 (ปี 2563) 
3. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์        7789    0 
 

  นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 
รวมท้ังส้ิน 3,660,000 บาท (สามล้านหกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จํานวน 2,910,000 บาท และ
ของบริษัทย่อยรวมจํานวน 750,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทและบริษัท
ย่อย 

 
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี  

                      หน่วย : บาท 
 

รายละเอียด 

 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด “KPMG” 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564 
(ปีท่ีขออนุมัติ) 

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

 
2,600,000 

650,000 
50,000 

 
2,820,000 

680,000 
60,000 

 
2,910,000 

690,000 
60,000 

 
3.09 
1.45 

- 
รวมค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 3,300,000 3,560,000 3,660,000 2.73 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 

 
304,240 
25,000 

 
88,000 
4,500 

  

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน (Non-Audit Fee) 319,240 92,500   
ขนาดของรายการ; (ล้านบาท) 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียด 

 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด “KPMG” 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564 
(ปีท่ีขออนุมัติ) 

 รายได้รวม 

 สินทรัพย์รวม 
บริษัท ช. ทวี  เทอร์โมเทค จํากัด 

 รายได้รวม 

 สินทรัพย์รวม 
บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จํากัด 

 รายได้รวม 

 สินทรัพย์รวม 

1,521.76 
3,210.68 

 
130.28 
355.16 

 
-0- 

3.52 

633.04 
3,103.90 

 
42.63 

233.19 
 

-0- 
8.79 

 
 

ประมาณการเพิ่ม 20%  
ประมาณการเพิ่ม 20%  

 
ประมาณการเพิ่ม 10% 
ประมาณการเพิ่ม 10% 

 
ประมาณการเพิ่ม 0% 
ประมาณการเพิ่ม 0% 

 
ผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็น
อิสระแต่อย่างใด 
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ข้อบังคับบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

  
ข้อ 17.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 
ข้อ 18. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี

เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ

ในขณะน้ัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
  
 กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อีก 
 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 
ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีคําส่ังให้ออก 

 
ข้อ 22. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกันทํา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ี
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

  
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังน้ี ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  
 
ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการจะ
กําหนดก็ได้ 
 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตอ้งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
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กรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
 

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  
 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน 

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

 
ข้อ 40. กิจการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ 
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

• ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ 

• ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใช้
แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

• กรณีมีการแก้ไขช่ือ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
2. กรณีมอบฉันทะ 

• ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

• ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
มอบฉันทะ 

• ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม 
โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีสําคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้
ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

◊ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ภายถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ / 
ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

◊ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสาร
ท่ีใช้แทนหนังสือเดินทาง 

◊ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

• นิติบุคคลสัญชาติไทย: สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจรับรอง ท่ีได้ออกให้
ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอํานาจ ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลน้ัน ๆ ภาพถ่ายบัตรประจํา
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกต้อง
โดยกรรมการดังกล่าว 

• นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือช่ือ พร้อมประทับตราบริษัท ใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือ หน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นําหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับน้ันให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการ
แทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศน้ันทําการ
รับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีกช้ันหน่ึง 
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◊ กรณีใช้การพิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์
หัวแม่มือซ้ายของ...........” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้น้ัน และต้องพิมพ์
ลายน้ิวมือต่อหน้าพยาน ซ่ึงพยานต้องลงลายมือช่ือรับรอง และต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

◊ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 

1. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวง
ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

2. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32/98 ซอย
รุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

◊ ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดทําขึ้น และลง
นามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายบริหารองค์กรพร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วัน 

◊ ท้ังน้ีผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/
หนังสือเดินทาง(สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพ่ือลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี

เอกสารคําส่ังศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย 

 
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา - มารดา  หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม

ประชุมแทน โดยจะต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําส่ังศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มี
อํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
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การลงทะเบียน 
 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนถึง
กําหนดเวลาเริ่มการประชุม 
 
การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

• ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด 

• ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 

 
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะเท่าน้ัน 
 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือ
หุ้นน้ันออกนอกห้องประชุมช่ัวคราวก็ได้ 

 
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ

ดังกล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับน้ัน และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับ
ดังกล่าว 

 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 
ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากท่ีประชุมว่า

มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
 

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมอืข้ึนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีนับคะแนนทําการตรวจ
นับคะแนน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าท่ีนับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตาม
คําแนะนําท่ีจะแจ้งในท่ีประชุม 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 
ประธานท่ีประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม ว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ

วาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจํานวน
หุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ 
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ถือหุ้น 
บมจ. ช ทวี 

มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 

แสดงบัตรประจําตัว 
ประชาชน 

ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ และ
บัตรประจําตัวประชาชน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีท่ีมีผู้คัดค้าน/ไม่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ให้ยก
มือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบ
ฉันทะ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

  
 ข้าพเจ้า นายอาษา ประทีปเสน ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จํากัด 
(มหาชน) เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00641-35-4 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  1 กรกฎาคม 2503 อายุ 60 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบัน 

• กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง  
 สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย –ไม่มี- 

• ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 –ไม่มี- 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
  -ไม่มี- 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• 2563-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา วิทยากรอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

• 2557-2563  ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 1.6 วุฒิการศึกษา 

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering Brunel University, United Kingdom 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director) 
1. Director certification program: DCP 94/2007 
2. Finance for Non-finance-director: FND 37/2007 
3. Understanding fundamental financial statement 11/2007  
4. Audit committee program: ACP 39/2012 
5. Monitoring the internal audit function: MIA 13/2012  
6. Monitoring the system of internal control and risk management: MIR 13/2012 
7. Monitoring the quality of financial report: MFR 15/2012 
8. Monitoring fraud risk management: MFM 8/2012 

 
 1.7 ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุช่ือบริษัท ตําแหน่ง ปี พ.ศ.) 
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
  -ไม่มี- 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2535 - ปัจจุบัน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 
ข้าพเจ้า นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1415-00133-76-4 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  5 กรกฎาคม 2507 อายุ 56 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบัน 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย –ไม่มี- 

• ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 –ไม่มี- 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท สมาร์ทคอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
 1.6 วุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย (CPA) 

• ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

• CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี    

• วุฒิบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 
 

 



                                                                                

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 10 

54 | ห น้ า  
 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 
ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director) 

1. Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016 
2. R-ACF 1/2016 By IOD 
3. How to Develop Risk Management (HRP) รุ่นท่ี 07/2015 
4. Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 174/2013 
5. Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 2/2004  
6. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 20/2004 

 
 1.7 ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุช่ือบริษัท ตําแหน่ง ปี พ.ศ.) 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                       2560 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
                                                     ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
                                                     บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)                         
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
  2558 – 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
 2551 – 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
 2547 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท สมาร์ทคอนซัลต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 
Enclosure No. 11               

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น)  
(General Form)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ   

       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน      ตาํบล/แขวง       

Reside at     Road      Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       

Amphoe/Khet    Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) 
      Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                             เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                                                             shares, and having the right to vote equal to                                            votes as follows: 

 หุ้นสามญั       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                         เสียง 
  ordinary share       shares, having the right to vote equal to           votes, 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                                   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                         เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                                   votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    

      Hereby appoint 

(1)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                            

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code              , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                               

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code                          , or 

 (3)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

age          years, resides at 

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       
Province    Postal Code       
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 20201 Annual General Meeting of the Shareholders on April 21st, 2021 at 2.00 
pm at Ballroom, the 2nd floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the 
meeting is rescheduled. 

 
 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 
page 1 of number 2 page 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

Remark 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 
splitting votes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

หนา้ 2 ของจาํนวน 2 หนา้ 
page 2 of number 2 page 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั)  
(Proxy Forms Concerning Specific Details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
เขียนท่ี                         
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน)  
      Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited  

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี                         
holding the total amount of                            shares, and having the right to vote equal to                                           votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงัน้ี  
                       ordinary share                            shares, having the right to vote equal to                                                                votes,                                                  

 หุน้บุริมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี                         
                       preference share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 

  
 (3)  ขอมอบฉันทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   

หรือ     นายอาษา  ประทีปเสน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ60  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Or Mr. Asa Prateepaser, Audit Committee and Independent Director, age 60 years old, resides at 314/122 Moo 5 Thung Khru,Bangkok 10140  
 

หรือ � นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 
Or Mr.  Chatchawan Triamvicharnkul, Audit Committee and Independent Director, age 56 years old, resides at 32/ 98 Soi Rung- rueng, Samsennok, 
Huaykwang, Bangkok 10310  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 21 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
ดว้ย 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 
page 1 of number 5 page 
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Any one of them to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at 2021 Annual General Meeting of the Shareholders on April 21, 2021 at 
2.00 pm at Ballroom, the 2nd floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place 
if the meeting is rescheduled. 

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

       วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563  
  Agenda 1 Consideration to approve the Minutes of the Annual General Meeting (“AGM”) 2020 which held on October 

21, 2020. 
 

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  
 

      วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 และพจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

 Agenda 2 Acknowledgement of the Company’s 2020 performance and approval of the Financial Statements of the 
Company and its subsidiaries ended December 31, 2020 and acknowledgment of the auditor’s report. 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                      (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิดการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
 Agenda 3 Consideration to approve for the no allocation of net profit for the year 2020 as legal reserve. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 

      วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายปันผลประจําปี 2563 
 Agenda 4 Consideration to approve the dividend payment omission for the year 2020. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
 Agenda 5 Consideration to approve of the re-election of Directors to replace those retirements by rotation. 
 

5.1 นายสุรเดช ทวแีสงสกุลไทย  กรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 5.1   Mr. Suradech Taweesaengsakulthai Director / Boards Secretary / Chairman of Executive Committee / President and 
     Chief Executive Officer 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

 5.2 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  กรรมการอิสระ และประกรรมการตรวจสอบ 
 5.2 Mr. Anusorn Tamajai  Independent Director and Chairman of Audit Committee 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
 Agenda 6 Consideration to approve of the 2021 remuneration of Directors. 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 
 Agenda 7 Consideration to approve appointments of auditors and set auditor fees for the year 2021. 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่8  พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่เตมิ
วตัถุประสงค์ของบริษัท 

 Agenda 8  Consideration to approve the amendment of company’s objectives and approval of the amendment of 
Memorandum of Association clause 3. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 
 
 
 

 
 

หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 
page 3 of number 5 page 

 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 
Enclosure No. 11 

      วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 
 Agenda 9 Any other matters (if any) 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 

                   (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีประบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a 
shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/ we have not specified my/ our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงช่ือ/ Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหตุ 
1. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form is: 

      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม  ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
In the meeting of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders on April 21, 2021 at 2.00 pm, Ballroom, the 2nd floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek 
Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
 

     
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
เขียนท่ี                         
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                             Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at          Road                                                               Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                 Province                                                              Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                     
being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited                      

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี                         
holding the total amount of                            shares, and having the right to vote equal to                                         votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงัน้ี  
                          ordinary share                               shares, having the right to vote equal to                                                               votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี                         
                       preference share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 

  
 (2)  ขอมอบฉันทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age        years, reside at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                          , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   
หรือ     นายอาษา  ประทีปเสน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ60  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Or Mr. Asa Prateepaser, Audit Committee and Independent Director, age 60 years old, resides at 314/122 Moo 5 Thung Khru,Bangkok 10140  
 

หรือ � นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 
Or Mr.  Chatchawan Triamvicharnkul, Audit Committee and Independent Director, age 56 years old, resides at 32/ 98 Soi Rung- rueng, Samsennok, 
Huaykwang, Bangkok 10310  

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 21 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
ดว้ย 

Any one of them to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at 2021 Annual General Meeting of the Shareholders on April 21, 2021 at 
2.00 pm at Ballroom, the 2nd floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place 
if the meeting is rescheduled. 

 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉันทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั            หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุน้บุริมสิทธิ              หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                   เสียง 
   preference share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

       วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2563   
  Agenda 1 Consideration to approve the Minutes of the Annual General Meeting (“AGM”) 2020 which held on October 

21, 2020. 

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  
 

      วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 และพจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

 Agenda 2 Acknowledgement of the Company’s 2020 performance and approval of the Financial Statements of the 
Company and its subsidiaries ended December 31, 2020 and acknowledgment of the auditor’s report. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิดการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
 Agenda 3 Consideration to approve for the no allocation of net profit for the year 2020 as legal reserve. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 

      วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายปันผลประจําปี 2563 
 Agenda 4 Consideration to approve the dividend payment omission for the year 2020. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
 Agenda 5 Consideration to approve of the re-election of Directors to replace those retirements by rotation. 

5.1 นายสุรเดช ทวแีสงสกุลไทย  กรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 5.1  Mr. Suradech Taweesaengsakulthai Director / Boards Secretary / Chairman of Executive Committee / President and 
     Chief Executive Officer 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

 5.2 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ   กรรมการอิสระ และประกรรมการตรวจสอบ 
 5.2 Mr. Anusorn Tamajai  Independent Director and Chairman of Audit Committee 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
 Agenda 6 Consideration to approve of the 2021 remuneration of Directors. 

      (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 
 Agenda 7 Consideration to approve appointments of auditors and set auditor fees for the year 2021. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่8  พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่เตมิ
วตัถุประสงค์ของบริษัท 

 Agenda 8  Consideration to approve the amendment of company’s objectives and approval of the amendment of 
Memorandum of Association clause 3. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 
 Agenda 9  Any other matters (if any). 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 

                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถ้ือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไมถื่อเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a 
shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                In case I/ we have not specified my/ our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
( ) 

หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes.  

4.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
In the meeting of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders on April 21, 2021 at 2. 00 pm at Ballroom, the 2nd floor, The Emerald Hotel, 
Ratchadapisek Road, Khwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
 

     
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                         votes            Disapprove                     votes                Abstain                                   votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                          votes            Disapprove                     votes                  Abstain                                   votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                          votes            Disapprove                     votes                  Abstain                                   votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes            Disapprove                     votes                 Abstain                                   votes 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2563 และ/หรือ รายงานความย่ังยืนประจําปี 2563 (แบบรูปเล่ม) 

  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 
บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2563 ท่ีมีข้อมูลตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ผ่าน QR Code หรือ URL cho.listedcompany.com/attachment.html?id=143875 
 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้จัดทํารายงานความย่ังยืนประจําปี 2563 ผ่าน QR Code หรือ URL 
cho.listedcompany.com/attachment.html?id=143873 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ 

 
  ท้ังน้ี หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2563 ท่ีได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โดยมีเน้ือหาเช่นเดียวกัน
กับ QR Code และ/หรือรายงานความยั่นยืนประจําปี 2563 โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามท่ีระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อ
จัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ข้าพเจ้า ช่ือ ......................................................................................... นามสกุล ................................................................................... 
 
อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง        
 
อําเภอ/เขต    จังหวัด      รหัสไปรษณีย์   
 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................................ อีเมล์ ................................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปน้ี (กรุณาทําเคร่ืองหมายในช่อง ) 

รายงานประจําปี 2563 
 
 
 
 

รายงานความย่ังยืนประจําปี 2563 

 รูปเล่ม  รูปเล่ม  
     ฉบับภาษาไทย       ฉบับภาษาไทย  
     ฉบับภาษาอังกฤษ      ฉบับภาษาอังกฤษ 

 
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ท่ี: 
โทรสารหมายเลข 0 4304 3899, 0 2973 4385 หรือ อีเมล์: yinghathai@cho.co.th 
หรือ ติดต่อขอรับ/หรือ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ท่ี 
  เลขานุการบริษัท 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
  สํานักงานใหญ่ เลขท่ี 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง 
  ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  

  โทรศัพท์ 0 4304 3880-90 ต่อ 1112 
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แผนที่สถานท่ีจัดประชุม 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
  
 **** โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์, กรุงเทพมหานคร 

 


