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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา สถานท่ีประชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้จัดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 
ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  จํานวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการท้ังหมด มีรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแล 

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

  กํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียงสรรหาและกําหนด 
  ค่าตอบแทน 

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

รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting 
5. นายอนุสรณ์  ธรรมใจ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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. นางพานทอง  โนวะ   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะ 

     ผู้บริหารด้านการเงิน  
3. นายอภิชัย ชุมศรี   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 

ประธานคณะผู้บริหารด้านบริหารความเส่ียง / เลขานุการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียงสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

4. นายผาด พิมรินทร์   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 
    ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 

หน้าที่ 2/21 

พร้อมกันน้ีได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด นายสุพล 
ค้าพลอยดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม และนายณัฐพล รุ่งสาคร จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด ตัวแทนท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากัด นางสาวศิราณี คีรีวรรณ์  และฝ่ายกฎหมายของ
บริษัทฯ นายจิตทิวัฒน์ ศิริวารินทร์ มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันน้ี หลังจากน้ันได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง
รายละเอียดเก่ียวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ขั้นตอนการลงคะแนน
เสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเร่ิมการประชุมในวาระถัดไป 

 
 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 ให้ถือว่าหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้
ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

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

ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผล
กําไรขาดทุนกัน 

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

- 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
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ประชุม และวาระท่ี 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน   
 
เร่ิมการประชุม 

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

 
“ขณะน้ีมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 104 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังส้ิน 638,810,194 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.3249 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 43 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จํานวน 61 ราย ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเปิดประชุมเวลา 14.10 และขอต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)  ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุน  ช ทวี 
ด้วยดีตลอดมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ
ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยดําเนินการจัดการประชุมตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด การ
ประชุมในวันน้ี เป็นโอกาสอันดีในการเรียนช้ีแจงผลดําเนินการของบริษัท และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านได้รับทราบ เพื่อเป้าหมายในการเติบโตไปด้วยกันในอนาคต”   
 

จากน้ันประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) และ
มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบข้อซักถาม 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือ
หุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เมื่อไม่มีอาสาสมัคร คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นางสาวย่ิง
หทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด ท่ีปรึกษาทางการเงิน ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงกําหนดแนวปฏิบัติว่า บริษัทควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น จากน้ันจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซ่ึงได้จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 
21 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลําดับท่ี 1) 
ครั้งน้ี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  

  
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยแจ้งว่า

วาระน้ีต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
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มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มอีกจํานวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 36,220 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า
ประชุมท้ังส้ิน 107 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมด 638,846,414 หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซ่ึงได้จัดขึ้นเม่ือ
วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
รับรอง 638,846,304 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่รับรอง 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ (น้อยกว่า) 0.0001 
รวมจํานวนเสียง 638,846,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง  
 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ
ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสําหรับปี จํานวน 
238.74 ล้านบาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจําปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัด
ให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรอง
แล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ตามมาตรา 112 แห่ง พรบ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2)  

 
นางพานทอง โนวะ – กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน (“CFO”) ได้รายงาน

โดยสรุปการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังน้ี งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสําหรับปี 
238.74 ล้านบาท ลดลง 304.60 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 462.52 โดยมีรายได้รวม 647.96 ล้านบาท 
ลดลง 961.24  ล้านบาท หรือร้อยละ 60 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุจากปีก่อนมีรายได้จากโครงการขายรถโดยสารให้กับองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบิน 
เม่ือพิจารณารายได้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ 126.98 ล้านบาท ลดลง 140.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 53 
เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังน้ี  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มีรายได้ 43.59 ล้านบาท ลดลง 157.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 78  เม่ือเทียบกับปีก่อน จาก
ผลกระทบของ COVID-19 ต่อคู่ค้าของบริษัท 

2. กลุ่มออกแบบพิเศษ มีรายได้ 306.82 ล้านบาท ลดลง 677.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 69  เม่ือเทียบกับปีก่อน จาก
ผลกระทบของ COVID-19 ต่อคู่ค้าในกลุ่มธุรกิจสายการบินท้ังในและต่างประเทศ ชะลอการส่ังซ้ือ 

3. กลุ่มงานบริหารงานและงานบริการ มีรายได้ 277.06 ล้านบาท ลดลง 62.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับปี
ก่อน จากผลกระทบของ COVID-19 ท่ีมีต่อรายได้จากสัญญาซ่อมบํารุงระยะยาวกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.)  
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พิจารณาสัดส่วนของรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2563 พบว่า 
1. มีรายได้จากกลุ่มภายในประเทศจํานวน 572.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 91 ของรายได้ท้ังหมด ลดลง 827.3 ล้านบาท

จากปีก่อน  
2. รายได้จากกลุ่มต่างประเทศจํานวน 54.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ของรายได้ท้ังหมด ลดลง 69.81 ล้านบาทจากปี

ก่อน  
เมื่อพิจารณาถึงผลกําไรของบริษัทฯ ในปี 2563 พบว่ามีผลขาดทุนก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัด

จําหน่าย (Earnings before interest tax depreciation and amortization : “EBITDA”) จํานวน 24.53 ล้านบาท คงเหลือขาดทุน
สุทธิ จํานวน 238.74 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2562 ท่ี EBITDA มีผลกําไรจํานวน 278.21 ล้านบาท และมีผลกําไรสุทธิ 65.86 ล้านบาท 
พบว่ามี EBITDA ลดลง 302.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 109 เม่ือเทียบกับปีก่อน และกําไรสุทธิลดลง 304.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 462 
เม่ือเทียบกับปีก่อน  

 
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ามีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,138.32 ล้านบาท หน้ีสินรวมจํานวน 

2,201.04 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 937.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 แล้วมีสินทรัพย์ลดลง 113.47 ล้านบาท โดย
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน จํานวน 20.90 ล้านบาท   

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ ในปี 2563 บริษัทฯ ดังน้ี 

- มีอัตรากําไรขั้นต้น อยู่ท่ีร้อยละ  11.61 ของรายได้ ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอัตรากําไรข้ันต้น อยู่ท่ีร้อยละ 21.57 ของ
รายได้ 

- อัตรากําไรจากการดําเนินงาน คิดเป็นติดลบร้อยละ 14.56 ของรายได้ ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ 13.71 ของรายได้ 

- อัตรากําไรสุทธิ คิดเป็นติดลบร้อยละ 36.85 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอัตรากําไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 4.09 ของ
รายได้รวม 

- อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debts to equity ratio : D/E ratio) เท่ากับ 2.35 
เท่า ลดลงจากปี 2562 ท่ีอยู่ในสัดส่วน 2.39 เท่า และมีอัตราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-
Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 2.04 เท่า ลดลงจากปี 2562 ท่ีอยู่ในสัดส่วน 2.14 เท่า 

 
ท้ังน้ี งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 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 2563 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
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 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้น  สอบถาม ดังน้ี  

1. ผลความคืบหน้าการฟ้องคดี ขสมก. กรณีรถเมล์ NGV ท่ียืดเย้ือจากศาลปกครองกลาง ได้ข้อมูลว่าศาล
ปกครองช้ันต้นได้มีคําพิพากษาออกมาแล้ว จะมีผลให้บริษัทฯ ได้รับการชดใช้บางส่วนในรอบปีปัญชีน้ี
หรือไม่ ควรพิจารณาส่วนของเงินชดเชยท่ีจะได้รับมาใกล้เคียงร้อยละ 80 ของมูลค่าค่าเสียหายท่ีได้
เรียกร้องไปหรือไม่ และหากได้รับเงินชดเชยมาจะส่งผลให้สามารถล้างขาดทุนของบริษัทฯ ตามท่ีได้ช้ีแจงใน
วาระได้ จึงขอให้ช่วยช้ีแจงจากข้อสงสัยท่ีได้กล่าวมาน้ี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้น 

2. จากงบการเงินท่ี CFO ช้ีแจงผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 ท่ีมีผลขาดทุนสะสมนั้น แต่ว่าไม่มีการแจ้งว่า
บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างไรกับยอดขาดทุนสะสม หรือดําเนินการตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 119 กําหนดว่ากรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม  ให้บริษัทหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจากเงิน
สํารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลําดับ ทาง
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการว่าจะดําเนินการตามมาตรา 119 น้ีอย่างไร   

3. ยุทธศาตร์การหารายได้ต่อเน่ืองของบริษัทฯ ดําเนินการมาถูกทางแล้ว แต่มีความเห็นเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์รถ London Taxi ยังน้อยไป ทําให้ไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 

4. แหล่งของเงินทุนของบริษัทฯ ท่ีนํามาจากการออกหุ้นหลายคร้ัง มีต้นทุนภาระดอกเบ้ียท่ีสูง และกระทบต่อ
ฐานะการเงิน ส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แสดงว่าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ควบคุมด้านการเงิน
เลย ขอให้ทบทวนใหม่ และหากยังเป็นเช่นน้ีต่อไปอีก ขอเสนอให้พิจารณาลดเงินค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท และพิจารณากรรมการใหม่ท่ีมีความเหมาะสมเข้ามาช่วยบริษัทฯ  

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถาม ดังน้ี 
1. ผลความคืบหน้าในการฟ้องร้องคดีต่อ ขสมก. น้ัน ศาลปกครองช้ันต้นตัดสินแล้วว่าบริษัทฯ เป็นผู้ชนะคดี 

และให้ ขสมก. ชดเชยค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ในจํานวนเพียงหลักแสนบาท ซ่ึงต่ํากว่ามากเมื่อเทียบกับมูลค่า
ความเสียหายท่ีบริษัทฯ ได้รับและเรียกร้องค่าชดเชยกว่าพันล้านบาท ฉะน้ันบริษัทฯ มีความจําเป็นต้อง
อุทธรณ์ในส่วนเงินชดเชยค่าเสียหายท่ีได้รับต่อ โดยคาดว่าจะดําเนินการย่ืนอุทธรณ์แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2564 เบื้องต้นคาดว่าบริษัทฯ จะได้เงินชดเชยค่าเสียหายท่ีเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับความเสียหายจริง
ของบริษัทฯ ท่ีเป็นมูลค่าสูงมาก  

2. การล้างขาดทุนสะสม บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินการไว้ 2 แนวทาง  
1) แผนดําเนินงานในกิจการท่ีจะทําให้มีผลกําไรเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม   
2) การลดทุนตามมาตรา 119 น้ันให้ความเห็นว่าควรพิจารณาในภายหลัง เพราะบริษัทฯมีแผนงานท่ี

จะสามารถสร้างผลกําไรมาล้างขาดทุนสะสมได้ โดยจะเชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ใน
เดือนพฤษภาคม 2564 น้ี เพ่ือร่วมพิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าวร่วมกัน 

3. เร่ืองยานยนต์ไฟฟ้า (“EV”) น้ันเป็นโครงการระยะยาว โดยบริษัทฯ เป็นการลงทุนร่วมกับบริษัท เอเชีย 
แค็บ จํากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเสียงข้างน้อย ท่ีร้อยละ 6.25 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด บริษัทฯรับผิดชอบใน
การดูแลเร่ืองระบบวิศวกรรมท้ังหมด ปัจจุบันมีรถ London-Taxi ออกว่ิงให้บริการในพ้ืนท่ี กทม. แล้วกว่า 
600 คัน โดยใช้เช้ือเพลิง LPG ท้ังหมด พร้อมด้วยระบบแอพพลิเคช่ัน (Application) เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเรียกใช้งานทุกสถานท่ี  แม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พบว่าผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาง
คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เอเชีย แค็บ จํากัด มีแผนในการเปล่ียนระบบรถเป็นระบบไฟฟ้า โดย
ว่าจ้างบริษัทฯ และหลายหน่วยงาน เพื่อทํารถต้นแบบท่ีใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อความสําเร็จของโครงการ 
โดยคาดว่าปี 2565 บริษัท เอเชีย แค็ป จํากัด จะผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทดแทน โดยบริษัทฯจะได้
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ประโยชน์ท้ังในเร่ืองชุด KIT แบตเตอร่ี และค่าบริการซ่อมบํารุงตามระยะทาง อีกท้ังบริษัทฯ จะเป็นผู้
ส่งออกรถ London-taxi ซ่ึงได้เริ่มทําการตลาดแล้ว ท้ังตลาดพวงมาลัยซ้ายและขวา 

4. ให้ความเห็นว่าท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน  ได้ดําเนินการอย่างเต็มท่ีท่ามกลางสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีส่งผลให้บริษัทจํานวนมากต้องอยู่สถานการณ์ท่ียากลําบากเดียวกัน เม่ือพิจารณาเทียบกับของ
บริษัทฯ และให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ได้วางแผนยุทธศาตร์มาถูกทางด้วยการสร้างความหลากหลายให้กับ
ธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดการเติบโตแบบ S-curve ต่อไปในอนาคต การปรับเปล่ียนคณะกรรมการ
บริษัทน้ันอาจนํามาพิจารณาในภายหลัง เพราะต้องการให้ทุกท่านร่วมพลังและมีความเช่ือมั่นไปด้วยกัน  
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันไม่มีทางท่ีจะเปล่ียนคณะทํางานกลางคันแล้วสถานการณ์ดีขึ้นทันที โดยให้
ความสําคัญในการเปล่ียนยุทธศาสตร์ และการปรับความคิดของบุคลากร ต้องปรับเปล่ียนสอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร  

 
 นายสุวิทย์ จันทร์อําพร ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า จากรายงานของผู้สอบบัญชี มีส่วนท่ีขอ

คําช้ีแจงเรื่อง ความไม่แน่นอน ท่ีมีสาระสําคัญในการดําเนินงานต่อเน่ือง ตามรายละเอียดพบปัญหาเน่ืองจากภาวะ COVID-
19 ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทอยู่ 2 เร่ือง คือ 

 ปัญหาผลการดําเนินงาน  
 ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  

ทางคณะกรรมการบริษัท มีแนวทางในการแก้ไขเพ่ือช้ีแจงให้ทางผู้ถือหุ้นคลายความกังวลใจอย่างไร 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงโดยสรุปเป็นหัวข้อ ดังน้ี  

1. ตามข้อมูลท่ีปรากฎในเอกสารเป็นการประเมินภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีความรุนแรง ในช่วงต้นปี 
2563 แต่ด้วยบริษัทฯ อยู่ในตลาดทุน และคณะกรรมการบริษัท พยายามช่วยเหลือเพื่อให้มีกระแสเงินสด
เข้ามาในบริษัทอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องสามารถดําเนินงานต่อได้ 

2. ส่วนของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานได้ปรับลดลงพอสมควร จากการลดจํานวนและเงินเดือนพนักงานลด
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงต้นปี 2563 ซ่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่สามารถ
ดําเนินการได้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการออกหุ้นกู้ น้ันคือเรื่องแรก และส่วนเร่ืองท่ีสองคือ
การขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ขยายระยะเวลาไถ่
ถอนหุ้นกู้ออกไป 

3. ปัจจุบันน้ี บริษัทฯ มีแผนในการออกหุ้นกู้อีกประมาณ 100 -300 ล้านบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้บริษัท 
สามารถดําเนินการตามแผนงานได้ เป็นการปิดความเส่ียงในเร่ืองค่าปรับจากการส่งมอบไม่ทันกําหนด และ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในบริษัท เป็นการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเฉพาะหน้า และขอช้ีแจงเร่ืองการจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 (“EGM 1/2564”)  ในเดือนพฤษภาคม 2564 ในการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ (Convertible debenture) จํานวน 400 ล้านบาท เน่ืองจากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องนําเสนอพร้อม
กันการประชุมคร้ังน้ี ไมทั่น จึงจําเป็นต้องจัด EGM 1/2564 แยกออกมา  

4. สถานการณ์ในปัจจุบันน้ัน ต่างจากสถานการณ์ในต้นปี 2563  ประเมินแล้วบริษัทฯ มีการไปได้ต่อ โดย
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทท่ีต่อสู้มาอย่างต่อเน่ือง ช่วยกันดูแลหาแนวทางต่าง ๆ รวมท้ังฝ่ายบริหารท่ี
ช่วยกันลดค่าใช้จ่าย จนวันน้ีสภาพของบริษัทฯ มีความแข็งแรงข้ึน และเมื่อประชุม EGM ในคร้ังท่ีจะถึงน้ี 
กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะเสริมให้สถานะทางการเงินของบริษัทดีข้ึน จากการลดภาระ
ดอกเบ้ียลงอย่างมาก และมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีเตรียมเอาเข้า EGM ในคร้ังหน้า (หากดําเนินทันตามกําหนด) 
หรือไม่อาจมีการจัดประชุม EGM อีกคร้ังหน่ึง ถือเป็นส่วนงานท่ีจะส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทฯ ไม่
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จําเป็นต้องดําเนินการลดทุน เพ่ือล้างขาดทุนสะสมได้ การชี้แจงน้ีไม่ได้เป็นการบอกให้ท่านผู้ถือหุ้นม่ันใจ 
แต่ตนเองน้ันมีความม่ันใจว่าบริษัทฯ สามารถเติบโตต่อไปได้ ขอบคุณครับ  

 
 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบกระแสเงินสด ยอด 254.80 ล้านบาท เป็นรายได้จากการ

ขายสินทรัพย์ใด 
 นางพานทอง โนวะ –ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน (CFO)  ตอบข้อสอบถามว่า เป็นรายได้จากการขายท่ีดินท่ีเป็น

สินทรัพย์ของบริษัท มูลค่า 254.80 ล้านบาท 
 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ดําเนินการส่งมอบรถเมล์ NGV ให้ ขสมก. ครบทุกคันตาม
สัญญาที่ระบุไว้แล้วหรือไม่ 

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามว่า ส่งมอบครบ
จํานวน 489 คันเรียบร้อยแล้วเม่ือปี 2562  และปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญารับซ่อมบํารุงรถดังกล่าว จํานวน 489 คัน เป็น
ระยะเวลา 10 ปี โดยปัจจุบันมีระยะเวลาตามสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 7 ปี มีมูลค่าสัญญาคงเหลือประมาณ 1,200 ล้าน
บาท ถือเป็นรายรับต่อเน่ืองท่ีบริษัทฯ ได้รับตลอดระยะเวลาสัญญา  
 

 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 
1. ส่วนของรายได้ตามสัญญา ท่ีปรากฎในหน้า 173 ของรายงานประจําปี 2563 ท่ี ปี 2562 มีรายได้ตาม

สัญญา 1,185.39 ล้านบาท ลดลงในปี 2563 เหลือ 350.41 ล้านบาท เน่ืองมาจากสาเหตุใด  
2. มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9 และ TFRS 16 มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท หรือไม่ และ

ในหน้า 107 โครงการของบริษัท มีโครงการไหนบ้างท่ีได้กําไร 
3. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ปรากฎในหน้า 172 ของรายงานประจําปี 2563 จํานวน 153.85 ล้าน

บาท หมายถึงอะไร 
 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามว่า 

1. ส่วนของรายได้ตามสัญญาท่ีลดลงมาจากปี 2562 น้ันทาง CFO ได้ช้ีแจงไว้ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในข้างต้น
แล้ว เน่ืองมาจากในปี 2562 น้ัน บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการพิเศษ ซ่ึงเมื่อดําเนินการส่งมอบโครงการ
พิเศษครบถ้วน จึงทําให้รายได้ตามสัญญาของปี 2563 ลดลงมาเม่ือเทียบกับปี 2562  

 นายณัฐพล รุ่งสาคร – ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตอบข้อสอบถามด้านบัญชี ดังน้ี 
2.  ขอช้ีแจงผู้ถือหุ้นว่า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ท้ัง TFRS9 และ 

TFRS16 ได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ปรากฎในรายงานประจําปี 2563 หน้า 185 – 188 
โดยแยกผลกระทบออกไป 2 ข้อหลัก ดังน้ี 

- TFRS9 ส่งผลต่อปรับปรุงค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้นในต้นงวด 
- TFRS16 ส่งผลต่อการบันทึกสินทรัพย์การใช้ท่ีเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท  

3.  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จากการขายท่ีดินในปี 2563 โดยจะบันทึกจากส่วนต่างของราคาซื้อ
และราคาประเมินท่ีใช้ขายท่ีดินดังกล่าว ด้วยมาตรฐานทางบัญชีเมื่อมีการตีราคาท่ีดิน จะไม่สามารถบันทึก
เข้าในกําไรขาดทุนปกติ แต่จะบันทึกเข้าในส่วนของกําไรอ่ืน ๆ ดังน้ัน ณ วันท่ีได้ตีราคาท่ีดินใหม่ ส่วนต่างท่ี
เกิดขึ้นจึงบันทึกเข้าไปในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 153.85 ล้านบาท  
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 นายปราโมทย์ฯ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังน้ี 
1. จากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9 และ TFRS16  จะส่งผลให้กําไรของบริษัทฯ 

ลดลงเท่าใด 
2. จากข้อมูลสําคัญอื่น เรื่องโครงการในอนาคต ของบริษัทในหน้า 107 ของรายงานประจําปี 2563 คาดว่า

โครงการใดและขอให้ช่วยช้ีแจงส่วนท่ีจะทําให้เกิดผลกําไรได้อย่างไร  
 นายณัฐพลฯ – ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตอบข้อสอบถามท่ี 1 ดังน้ี  

ในส่วนของ TFRS9 จะส่งผลกระทบต่อกําไรสะสม เป็นจํานวนเงินประมาณ 20 ล้านบาท และส่วน TFRS16 จะมี
ผลกระทบเพียงเฉพาะส่วนของหนี้สินและสินทรัพย์ในจํานวนท่ีเท่ากัน   

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามท่ี 2 ดังน้ี  
1. โครงการขยายศูนย์ซ่อมสิบล้อ 24 ช่ัวโมง by CHO ท่ัวประเทศ ยังอยู่แผนงานขยายต่อเน่ือง เพราะเป็นโครงการ

ท่ีมีรายได้อย่างต่อเน่ืองจากผลดําเนินการไม่ตกลงใน COVID-19  
2. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น ยังอยู่ระหว่างเร่ิมต้นโครกงาร  โดยประเมินว่าเป็นโครงการท่ีสามารถสร้างผลกําไร 

ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีบริษัทฯ นําเข้าแผนงานในอนาคต 
3. โครงการบริหารระบบขนส่งอัจฉรยิะ (Smart Bus)  ยังอยู่ระหว่างเริ่มต้น ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ยังไม่มีการลงทุน 
4. โครงการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (Smart Farming) ประเมินว่ามีกําไร เน่ืองจากสอดคล้องกับสถานการณ์ว่างงาน

ท่ีสูง ทําให้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตในโครงการจํานวนมาก 
5. พัฒนารถ London Taxi ให้เป็นระบบไฟฟ้า (EV) : ตามท่ีได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว 
6. โครงการพัฒนารถบัส NGV ให้เป็นระบบไฟฟ้า (EV) : อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ 
7. โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง จํานวน 6 ลํา ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์  ประเมินว่ามีผลกําไรท่ีแน่นอน อยู่

ระหว่างประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือฟิลิปปินส์  
8. โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (DTI-CHO)  อยู่ระหว่างรอความ

ชัดเจนของโครงการจึงยังไม่สามารถประเมินผลกําไรขาดทุนได้  
 

 นายปราโมทย์ฯ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังน้ี  
1. จากจํานวนโครงการท่ีบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาหลายโครงการ คิดว่าจะมีเงินเพียงพอสําหรับลงทุนหรือไม่  
2. อัตราดอกเบ้ีย (ต้นทุนทางการเงิน) ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 – 2563 อยู่ท่ีประมาณเท่าใด 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามว่า  
1. หากใช้กับโครงการท้ังหมดอาจไม่เพียงพอ โดยเงินทุนท่ีจัดหามารวมท้ังกระแสเงินของบริษัทจะนําใช้ในส่วน

เร่ิมต้นของโครงการ (Initial State) เมื่อโครงการดําเนินการทําสัญญากับคู่ค้าเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้
ในการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการได้  

2. อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 7 กว่า ๆ โดยปี 2563 จะมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียสูงกว่าปี 2562 เล็กน้อย  
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่าน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 4,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม

ท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น  
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึง
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารองตามกฎหมายให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2563 เป็นทุน

สํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากผลการดําเนินงานปี 2563 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน

ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2563  
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซ่ึง

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 
และในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2563 เน่ืองจากผลการดําเนินงานปี 

2563 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม  ดังน้ี 

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  มาตรา  115  ระบุให้ยอดขาดทุนสะสมท่ีเกิดขึ้นจากฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ 
จัดทําตัวเลขในรอบปีบัญชี โดยมียอดกําไรสะสมท่ียังไม่จัดสรร ท้ังสองรายการน้ันตนได้ขอตีความว่า ยอดขาดทุนสะสมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการหรือยอดงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพราะในทางปฏิบัติของบัญชีน้ัน มาตรา 117 ไม่ได้แจง
รายละเอียดส่วนดังกล่าว ว่าต้องใช้งบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นความยืดหยุ่นให้ผู้บริหารเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้บริษัทฯ พิจารารณาดําเนินการในแนวทางไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เช่น ส่วนของเงินปันผล 
เม่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่กําหนดไว้ สามารถเลือกดําเนินการในส่วนท่ีไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายได้ และ
หลายบริษัทฯ ก็มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรท่ียังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินรวม แม้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการจะ
มีผลขาดทุน ขอเสนอเป็นคําแนะนําให้ทางบริษัทฯ พิจารณา เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ให้ความเข้าใจถึงผลกระทบของ
แผนงานของบริษัทท่ีได้รับจาก COVID-19 ขอให้ทางบริษัทมุ่งหน้าเพื่อสร้างความสําเร็จต่อไป โดยมีความละเอียดรอบคอบ
มากขึ้น การจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้น้ัน จะมีผลกระทบจากภาระดอกเบ้ียในระยะยาว โดยได้รับทราบว่าบริษัท
ฯ ได้ดําเนินการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว ในฐานะผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นมายาวนาน อยากให้บริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จในเร็ววัน โดยเฉพาะความคืบหน้าคดีท่ีชนะคดีฟ้อง ขสมก. คาดว่าในไตรมาส 2 ปี 2564 ทางบริษัทฯ จะได้รับ
ผลของคดีจากศาลปกครองสูงสุด และได้รับการชดเชยท่ีเหมาะสม  

 นายณัฐพลฯ – ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตอบข้อสอบถามว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ น้ันมีขาดทุนสะสมส่วนท่ียังไม่จัดสรรเช่นกัน โดยจะขอนําความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา  
 

 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่าน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของ
ผู้ท่ีงดออกเสียง)  
 

มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน
ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 

หน้าที่ 13/21 

มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 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 นายสุรเดช 
ทวีแสงสกุลไทย และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ (ร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting) 

 
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 ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

โดยในปีน้ี กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 2 ท่าน ดังต่อไปน้ี 
 

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น
การพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  บริหารความเส่ียง  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   คร้ังท่ี 1/2564 
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2564 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี
ลั กษณ ะต้ อ งห้ าม  เพ่ื อ รับก ารพิ จารณ าเลือกตั้ ง เป็ นกรรมการตามห ลัก เกณ ฑ์ ท่ี ได้ เปิ ด เผย ไว้ ใน เว็บ ไซ ต์ ของบริ ษั ทฯ 
https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2564  
เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็น
กรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดังต่อไปน้ี 
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1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  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 ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน

ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนแล้ว
ทุกประการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
5.1 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
5.2 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระท่ี 6 ผู้ดําเนินการประชุม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการท้ัง 2 ท่านท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึงกลับเข้าห้องประชุม และเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน   ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2564 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อนําเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความ
เส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2564 ประกอบด้วย ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่า
เบ้ียประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
ตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับ ปี 2562 และ ปี 2563 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 

 

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. ค่ าเบ้ี ยประชุมกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

 
 
 

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

 
 
 

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

 

4. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีที่
บริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไร 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(ส่ีล้านบาทถ้วน) 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(ส่ีล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความเหมาะสม 

5. ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

 

* จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมเท่าน้ัน 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
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 นายสุวิทย์ฯ - ผู้ รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า ตามความเข้าใจส่วนตัว การกําหนดจ่าย
ผลตอบแทนรายปี (“โบนัส”) จากผลกําไรสุทธิ จะไม่สามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ จึงขอสอบถามในประเด็นน้ี 

 นางสาวบงกช อํ่าเสง่ียม – ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตอบข้อสอบถามว่า ในกรณีของบัญชีน้ันไม่เป็น
ประเด็น แต่ทางภาษีน้ันเป็นประเด็นกรณีกําหนดจ่ายเป็นสัดส่วนร้อยละของผลกําไรสุทธิชัดเจน ท้ังน้ีตามท่ีพิจารณาจาก
ลักษณะของบริษัทฯ หากมีกําไรขึ้นมา จะหาวิธีในการจัดสรรตามผลการทํางานของกรรมการอีกที  จึงไม่เป็นการจ่ายโบนัส
จากผลกําไรในลักษณะกําหนดเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การกําหนดจ่ายโบนัสของ
บริษัท ไม่ได้กําหนดเป็นสัดส่วนร้อยละท่ีชัดเจนเพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าหากกําหนดในลักษณะดังกล่าว จํานวนเงินท่ี
บริษัทฯ ต้องจ่ายจะสูงขั้นไม่มีขอบเขตสูงสุดตามผลกําไรในแต่ละปี ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาโดยยึด
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยจํากัดจํานวนเงินโบนัสไว้ให้ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยมีวิธีการจัดสรรตามท่ีทางตัวแทนผู้สอบ
บัญชีได้ช้ีแจงไว้ก่อนหน้าน้ี  
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่าน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน

ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี กจ.75/2561 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงกําหนดให้บริษัทจดทะเบียน
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ 

 
ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

ยังทําหน้าท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ถึง 7 รอบปีบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333 หรือ 
นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7789 ใน
นาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด โดย
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2564 จํานวนไม่เกิน 2,910,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจํานวนไม่เกิน 3,660,000 บาทต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7) ตามรายละเอียดท่ี
นําเสนอในท่ีประชุม 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน
ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 

   
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 
2564 รวมท้ังส้ินไม่เกิน 2,910,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอก
ฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อท่ี 63 ถึงข้อท่ี 70 เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของบริษัทมีความชัดเจน เจาะจง และ/หรือ ชัดแจ้งในการนําวัตถุประสงค์ไปใช้ในการเสนองาน ประมูลงาน ฯลฯ ซ่ึง
วัตถุประสงค์ในข้อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่กําหนดไว้ในความหมายอย่างกว้าง แม้จะครอบคลุมธุรกิจ แต่ก็ต้องใช้การตีความ  และ/หรือ เพิ่ม
ทางเลือกในอนาคตทางธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยแก้ไขเพ่ิมเติม 
ท้ังน้ีให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข 
และเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้อ 63. ประกอบกิจการจ้าง รับจ้าง จัดหา บริหารจัดการ ท่ีปรึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล          
ออกแบบ ผลิต ติดต้ัง ประกอบ ดัดแปลง จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ซ้ือ ให้เช่า เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ 
ซ่อมแซมบํารุงรักษา นําเข้า ส่งออก หรืออื่นใดเกี่ยวด้วยรถ หรือยานยนต์ ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยระบบนํ้ามัน
เช้ือเพลิง หรือก๊าซธรรมชาติ หรือระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ส่วนประกอบช้ินส่วน และอะไหล่ทุกชนิดทุก
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ประเภท ในการสนับสนุนภาคพ้ืนดินสําหรับการท่าอากาศยาน(Ground Support Equipment) เช่น รถ
ลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน (Catering Hi-Loader Truck)  รถลําเลียงผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์ 
(Medical Hi-lifts Truck) รถทําความสะอาดห้องโดยสาร (Cabin Cleaning Hi-Loader Truck) รถ
แพลตฟอร์มการบํารุงรักษา (Maintenance Platforms Truck) รถดูดส่ิงปฏิกูลออกจากเครื่องบิน 
(Lavatory Service truck) รถทดสอบสะพานเทียบเคร่ืองบิน (Boarding Bridge Testing Vehicle) 
รถบรรทุกนํ้าด่ืม (Potable Water Service Truck) รถบรรทุกบันไดสําหรับผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน 
(Passenger Stairs Truck) รถลําเลียงกระเป๋าผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน (Baggage carts) รถเคร่ืองปรับอากาศ 
(Aircon units) รถสายพานลําเลียงกระเป๋าผู้โดยสาร (Conveyor belts) รถสตาร์ทเครื่องแอร์ (Air-starter 
units Truck) และ/หรือ อ่ืนใดเกี่ยวด้วยธุรกิจสนับสนุนภาคพื้นดินของการท่าอากาศยานต่าง ๆ 

ข้อ 64. ประกอบกิจการจ้าง รับจ้าง จัดหา บริหารจัดการ ท่ีปรึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล ผลิต 
ออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ซ้ือ ให้เช่า เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ ซ่อมแซม
บํารุงรักษา นําเข้า ส่งออก ก่อสร้าง งานโยธาและโครงสร้าง หรืออ่ืนใดเกี่ยวด้วยรถไฟ รถไฟฟ้า รถราง หรือ
ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Transit Oriented Development) ประเภท TRAM หรือประเภทต่าง ๆ และ
การพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development)ของหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครอง
ท้องถิ่น นิติบุคคล หรือเอกชน 

ข้อ 65. ประกอบกิจการงานจ้าง รับจ้าง เกี่ยวด้วยการปฏิบัติการเดินรถ การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
สถานีและส่วนเกี่ยวเน่ือง (Operation Maintenance & Services) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Transit 
Oriented Development) ประเภท TRAM หรือประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented 
Development) ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถ่ิน นิติบุคคล หรือเอกชน 

ข้อ 66. ประกอบธุรกิจสมาร์ทฟาร์ม หรือเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) การส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร การทําเกษตรแบบใหม่ เกษตรกรรมความแม่นยําสูง หรือเกษตร
แม่นยําสูง (Precision Agriculture) ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือให้คําแนะนําปรึกษา ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ นําระบบ สมาร์ทฟาร์ม ประกอบด้วย โรงเรือนปลูกผักยกสูง ดินปลูก การเพาะต้นกล้า 
ระบบควบคุม IoT ผ่าน Application มือถือ มาใช้ไห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือนําไปสู่การเพิ่มผลผลิต และ
พัฒนาภาคการเกษตรให้ย่ังยืนในอนาคต มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน ต้นทุน 
บริหารจัดการผลผลิต และการตลาด สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ มีห้องคัด
แยก ห้องล้าง ห้องเย็น และการขนส่งสู่ผู้บริโภค ตลอดจนสามารถจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Zero waste management) สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลท้ังจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และผ่าน
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอ่ืน ๆ   

ข้อ 67. วิจัย และพัฒนา ผลิตเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองการผลิตงานตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ เพื่อ
การจําหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์เช่ือม เป็นต้น 

ข้อ 68. ประกอบธุรกิจการจ้าง จัดหา บริหารจัดการ ท่ีปรึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล ตัวแทนจําหน่าย 
นําเข้า ส่งออก บริการ (Service) และงานด้าน Operation รถยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้ไฟฟ้า เป็นแหล่งพลังงานในการ
ขับเคล่ือน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles : BEV)  รถแท็กซ่ี
ไฟฟ้าต้นแบบ รถตู้ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ รถโดยสารท่ีใช้พลังงาน
ไฟฟ้า รถอ่ืนใดตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าท่ัวไปทุกประเภท เพื่อให้สามารถใช้งาน และต่อยอด
เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การนําเสนอสินค้าคุณภาพ พร้อมบริการ และโซลูช่ันครบวงจร 
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(Services and Solutions) ซ่ึงธุรกิจดังกล่าวรวมไปถึงการจัดหาช้ินส่วน และอะไหล่ยานยนต์ไฟฟ้า การจัด
จําหน่าย และกระจายยานพาหนะไฟฟ้า 

ข้อ 69. การเข้าร่วมลงทุนเพ่ือจัดต้ังบริษัท หรือในรูปแบบอื่น ๆ การซ้ือกิจการ (TAKE OVER) ในรูปแบบต่าง ๆ  การ
ควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) 

ข้อ 70. ประกอบธุรกิจวิจัย และพัฒนา การเพาะปลูก และสกัดจากพืช หรือจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ค้นคว้าวิจัย
นวัตกรรม และพัฒนาสารสกัด รับซ้ือวัตถุดิบ ตัวแทน นําเข้า ส่งออก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สาร
ส่วนผสมต่าง ๆ หรือมีไว้ครอบครองผลิตเชิงพาณิชย์เพ่ือจําหน่ายสารท่ีได้ผลผลิตจากการสกัด รวมถึงการ
พัฒนากระบวนการสกัด ผลิตสารออกฤทธ์ิสําคัญในยาต่าง ๆ หรือวัตถุดิบทางเภสัชกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เคร่ืองด่ืม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า การย่ืนใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร การขอรับใบอนุญาตเพาะปลูก การขออนุญาตผลิต การขอรับรอง
คุณภาพ GMP ตลอดจนการรวบรวมองค์ความรู้ด้าน โรงเรือน แปลงเพาะปลูก สูตรปรุงดิน ระบบควบคุมท่ี
เก่ียวข้องให้กับลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ 

 
รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้

ข้อความดังต่อไปน้ี “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 70 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” ท้ังน้ีให้บุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคํา
เพ่ือให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
 นายธารา ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม ดังน้ี 

1. บริษัทฯ มีแผนทางธุรกิจไปในทิศทางใดจึงได้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในเร่ืองรถไฟและรถไฟฟ้า โดยเฉพาะ
ระบบรถไฟฟ้ารางเบา ซ่ึงเดิมธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ท่ีใช้เช้ือเพลิงนํ้ามันและไฟฟ้า  

2. เมื่อพิจารณาในงบการเงิน บริษัทมีภาระหุ้นกู้ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี ประมาณกว่า 900 ล้านบาท การ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท น้ันจะสามารถส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ท่ี
เพิ่มข้ึนเพียงพอภาระค่าใช้จ่ายได้หรือไม่   

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถาม ดังน้ี 
1. ธุรกิจของบริษัทฯ น้ันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ขนส่ง ในส่วนธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับรถไฟ บริษัทได้ดําเนินการมายาวนาน

มากกว่าสิบปีแล้ว การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในครั้งน้ีเพื่อให้เกิดความครบถ้วน โดยบริษัทเป็นหน่ึงในบริษัทท่ี
ผลักดันให้เกิดสมาคมอุตสาหกรรมรางแห่งประเทศไทย ในอนาคตเม่ือธุรกิจระบบขนส่งทางรางเติบโต จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการเข้าประมูลงาน นอกจากน้ีโครงการรถไฟฟ้ารางเบา บริษัทฯ เป็นผู้เริ่มต้นทําให้เกิด
โครงการในพื้นท่ีต่างจังหวัด และประเมินว่าประสบความสําเร็จในระยะเวลา 1-2 ปีต่อจากน้ี 

2. ภายหลังการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หากได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2564) จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution Effect) ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซ่ึงรวมถึงตนเองท่ีเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตามก็มีความจําเป็นท่ีต้องดําเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเน่ืองจากการบริหารสภาพ
คล่องทางการเงินถือเป็นเร่ืองท่ีมีสําคัญและมีความจําเป็นอย่างย่ิง ส่วนหุ้นกู้ท่ีจะครบกําหนดใน 1 ปี มีจํานวน 2 
รุ่น ทางบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วว่าจะมีการเล่ือนการไถ่ถอน โดยเงินได้รับจากการ
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ออกหุ้นกู้แปลงสภาพน้ัน จะนํามาใช้ในโครงการท่ีจะสร้างรายได้ให้กับบริษัท ไม่ได้เอามาใช้ชําระหน้ีหุ้นกู้เป็นหลัก 
ส่วนประเด็นของรายได้ของบริษัทฯ จะเพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายอย่างไร ได้ช้ีแจงให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบใน
วาระท่ี 2 แล้ว  

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน

ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง  

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้ช้ีแจงว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคําถามล่วงหน้าได้
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ
การประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามมาล่วงหน้า พร้อมกันน้ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมได้สอบถามและแสดงข้อคิดเห็น
ในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

 นายปิยะพงษ์ฯ – ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม ดังน้ี 
1. เหตุใดไม่นําวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 (“EGM 1/2564”)   ท่ีกําหนดจัดประชุมในวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2564 มารวมไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันน้ี  
2. บริษัทฯ มีแผนจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (Warrant) เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 นางสาวศิราณี คีรีวรรณ์ – ตัวแทนท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ตอบข้อสอบถามท่ี 1 ว่า วาระท่ีบรรจุในการประชุม EGM 
1/2564 เป็นวาระท่ีต้องพิจารณาเป็นพิเศษ จึงสามารถแยกออกมาจัดประชุมได้ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามท่ี 2 ว่า ขณะน้ี บริษัทฯ ยังไม่มี
แผนจะออก Warrant รุ่นใหม่เพิ่มเติม 
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ปิดประชุม 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีมาประชุม 
และกล่าวปิดประชุม ตามลําดับ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.40 น. 
 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นายณรานุวัฒน์ สืบค้า 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
 
ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท                      
 
 

             (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานท่ีประชุม 


