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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 


