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คณะกรรมการบรษิทั



นางเพ็ญพิมล เวศยว์รุตม์

 ประธานคณะกรรมการบริษทั
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ผศ.ดร. อนุสรณ ์ธรรมใจ

 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

4



นายชชัวาล เตรียมวิจารณก์ุล

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการ บริหารความเสี่ยง

 สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
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ศ. ดร. อาษา ประทีปเสน

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

บริหารความเสี่ยง สรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน
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นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

 กรรมการบริษทั 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
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นางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย

 กรรมการบริษทั 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

อาวุโส/รองประธานเจา้หนา้ที่

บริหารอาวุโส
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นายศิริวฒัน ์ทวีแสงสกุลไทย

 กรรมการบริษทั 

 กรรมการบริหาร

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

บริหารความเสี่ยง สรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR
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คณะผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั
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นายณรงค ์องอาจมณีรตัน์

 กรรมการบริหาร

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/      

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
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นางพานทอง โนวะ

 กรรมการบริหาร

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/

ประธานคณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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นายอภิชยั ชุมศรี

 กรรมการบริหาร

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/      

ประธานคณะผูบ้รหิารดา้นความเสี่ยง

 เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน
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นายผาด พิมรินทร์

 กรรมการบริหาร

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/

ประธานคณะผูบ้ริหารดา้น 

เทคโนโลยสีารสนเทศ



Mr. Sven Gaber
 กรรมการบริหาร

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/

ประธานคณะผูบ้ริหารดา้น 

การตลาดตา่งประเทศ
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นายศกัรินทร ์อุ่นนิ่ม

 กรรมการบริหาร

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ/่

ประธานคณะผูบ้ริหารดา้น

การตลาดในประเทศ
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นายนิรุต ิ สุมงคล

 กรรมการบริหาร

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/

ประธานคณะผูบ้ริหารดา้น

ออกแบบวิศวกรรม



 กรรมการบริหาร

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ/่

ประธานคณะผูบ้ริหารดา้นการ

ผลิต
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นายนพรตัน ์ แสงสว่าง



 กรรมการบริหาร

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/

ประธานคณะผูบ้ริหารดา้น

ศกัยภาพองคก์ร
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นายฉตัรชยั  กนัตวิรุฒ



นายประสบสุข บุญขวญั

 กรรมการบริหาร

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/

ประธานคณะผูบ้ริหารดา้นพฒันา

ธุรกิจในประเทศ
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การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564

บริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน)

วนัพธุที่ 21 เมษายน 2564
ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์กรุงเทพมหานคร
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วาระการประชุม

วาระที ่2

วาระที ่1

วาระที ่3

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 21 

ตลุาคม 2563

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 21 

ตลุาคม 2563

รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2563 และพิจารณาอนุมตังิบการเงินของ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี

รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2563 และพิจารณาอนุมตังิบการเงินของ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี

วาระที ่4

 พิจารณาอนุมตังิดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

 พิจารณาอนุมตังิดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

พิจารณาอนุมตังิดจา่ยปันผล ประจาํปี 2563พิจารณาอนุมตังิดจา่ยปันผล ประจาํปี 2563

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ วาระที ่5

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564
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วาระการประชุม (ตอ่)
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิทั ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์

ของบรษิทั

พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิทั ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์

ของบรษิทั

พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 

วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี)พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี)วาระที่ 9
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วาระที่ 1
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วาระที่ 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อ

วนัที่ 21 ตลุาคม 2563

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทฯ จดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2563 

และบริษัทไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย

ลาํดบัที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมไดบ้นัทึกการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

จงึเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563

เงื่อนไขการลงมต ิ : วาระนี้ตอ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

                              (ไมน่ับรวมคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียง)
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วาระที่ 2
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วาระที่ 2  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2563 และพิจารณาอนุมตังิบการเงินของบรษิทัฯ 

และบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานผูส้อบบญัชี

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : บริษัทฯ สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปี

บญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 

647.96 ลา้นบาท มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จาํนวน 238.74 ลา้นบาท 

รายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยปรากฏตามรายงานประจาํปี และ

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการทาํงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2563 และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อนําเสนอใหท้ี่ประชุม

ผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ตามมาตรา 112 แหง่ พรบ.

บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ซึ่งส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดบั

ที่ 2)    
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เปรียบเทียบรายได้ปี 2562 - 2563

หนว่ย : ลา้นบาท

53% เมอืเทยีบกบัไตรมาส 4/2562

60%  เมอืเทยีบกบัปี 2562

814.80 

228.88  297.63  267.90  218.36 
91.61 

211.02 
126.98 

1,609.21 

647.96 

ไตรมาส 
1/62

ไตรมาส 
2/62

ไตรมาส 
3/62

ไตรมาส 
4/62

ไตรมาส 
1/63

ไตรมาส 
2/63

ไตรมาส 
3/63

ไตรมาส 
4/63

ปี 2562   ปี 2563

 2563  2563



รายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2563
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หนว่ย : ลา้นบาท

78% เมอืเทยีบกบั 2562 69% เมอืเทยีบกบั 2562 18% เมอืเทยีบกบั 2562 

200.90 

984.50 

339.20 

43.59 

306.82  277.06 

กลุ่มผลติภณัฑม์าตรฐาน กลุ่มผลติภณัฑอ์อกแบบพเิศษ กลุ่มบรหิารโครงหารและบรกิาร

ปี 2562 ปี 2563



รายได้แยกตามกลุ่ม ปี 2563
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กําไร ขาดทุน และ กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ปี 2563

31

หน่วย : ลา้นบาท

65.86 

(238.74)

278.21 

(24.53)ปี 2562 ปี 2563

กําไรสุทธิ EBITDA



งบดุล ปี 2563
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หนว่ย : ลา้นบาท

3,251.79  3,138.32 

2,293.61  2,201.04 

958.18  937.28 

ปี 2562 ปี 2563

สนิทรพัย ์ หนสืนิ ส่วนของผูถ้อืหุน้



อตัราสว่นทางการเงินที่สาํคญั (Financial Ratio)
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อตัราส่วนทางการเงนิ : ปี 2562 ปี 2563
อตัราส่วนความสามารถในการทํากาํไร
กาํไรขันตน้ % 21.57        11.61          
กาํไรจากการดาํเนนิงาน % 13.71        (14.56)        
กาํไรสุทธ ิ % 4.09          (36.85)        
อตัราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ
หนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.39          2.35            
หนีสนิทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.14          2.04            
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (สรุปเฉพาะสาระสาํคญั)

เสนอ ผูถ้ือหุน้และคณะกรรมการของบริษัท ช ทว ีจาํกดั (มหาชน)

ความเห็น

- ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

วา่ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญั  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น

- ผูส้อบบัญชีมีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท รวมทั้งไดป้ฏิบัติตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที่กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์

- ผูส้อบบญัชีเชื่อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

วาระที่ 2  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2563 และพิจารณาอนุมตังิบการเงินของบรษิทัฯ  

และบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานผูส้อบบญัชี

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ

- การรับรูร้ายไดข้องงานตามสัญญา : ผูส้อบบัญชีใหค้วามสนใจในเรื่องนี้เนื่องจากมีการใชดุ้ลยพินิจที่สําคัญและ

ประสบการณ์อย่างสูงจากผู้บริหารของกลุ่มกิจการในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง และการประเมินขั้น

ความสาํเร็จของงาน ซึ่งความถูกตอ้งของรายไดจ้ากงานตามสญัญาไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากขั้นความสาํเร็จของงาน 

และจากวิธีการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี พบว่าการประเมินของผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ เรื่องการรบัรูร้ายไดข้องงาน

ตามสญัญานั้นมีความสมเหตุสมผล ผูส้อบบญัชีพบวา่ไมม่ีขอ้ผิดพลาดที่เป็นสาระสาํคญั



เงื่อนไขการลงมต ิ : วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ไมน่ับรวมคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียง)
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วาระที่ 2 : รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2563 และพิจารณาอนุมตังิบการเงินของบรษิทัฯ 

และบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานผูส้อบบญัชี

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย  

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหท้ี่ประชุมรับทราบ และเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบ

การเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และรบัทราบรายงานผูส้อบบญัชี
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วาระที่ 3



วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมตังิดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับริษัท ที่

กาํหนดใหต้อ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ย

ละหา้ (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมี

จาํนวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรรกาํไร

สุทธิจากผลการดาํเนินงานปี 2563 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน
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เงื่อนไขการลงมต ิ : วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

(ไมน่ับรวมคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียง)



วาระที่ 4
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ขอ้เท็จจริงและเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบั

บริษัท ซึ่งกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจาํปี

ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาเป็นประจาํทุกปี และในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสม

อยูห่า้มมิใหจ้า่ยเงินปันผล

 

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตังิดจา่ยปันผลประจาํปี 2563

39
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เงื่อนไขการลงมต ิ : วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

                             (ไมน่ับรวมคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียง)

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิงดการ

จ่ายปันผลประจําปี 2563 เนื่องจากผลการดําเนินงานปี 2563 ตามงบเฉพาะกิจการมีผล

ขาดทุน และบริษัทมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จึงไม่สามารถจ่ายปัน

ผลได ้

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตังิดจา่ยปันผลประจาํปี 2563



วาระที่ 5
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วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 

19 สรุปใจความสาํคญัว่า ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีทุกครั้งใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง

จาํนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้

ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตอ้งออก

จากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยูใ่นตาํแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก

เลือกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ไดโ้ดยในปีนี้ กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

จาํนวน 2 ท่าน ดงัต่อไปนี้

1. นายสุรเดช ทวแีสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และประธานเจา้หน้าที่บริหาร

2. นายอนุสรณ ์ธรรมใจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
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หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลที่จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการพิจารณารว่มกนั

ของที่ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ครั้งที่ 

1/2564 เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามที่ 

พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง และบริษัทฯ 

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหน็วา่มีคุณสมบตัิเหมาะสม และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม เพื่อรบัการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ 

https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting ตั้งแต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัที่ 

25 มกราคม 2564  เรื่องใหส้ิทธิแกผู่ถ้ือหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ และเสนอชื่อ

บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการ

ล่วงหน้า และไมม่ีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการคดัเลือกแต่อยา่งใด และตามขอ้บงัคบับริษัท

ขอ้ 19 ในการใหก้รรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือกกลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้ และคณะกรรมการ

บริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไดเ้ห็นชอบใหน้ําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือ

หุน้เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดงัต่อไปนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ
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วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

สญัชาติ ไทย

อายุ 54 ปี

ที่อยู่ 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ตาํบลเมืองเกา่

อาํเภอเมืองขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ 40000

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2538 (ดาํรงตาํแหน่งถึงเดือนเมษายน 

2564 รวมเป็นเวลา 25 ปี 5 เดือน)

หากไดร้บัเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกครั้ง จะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนี้

รวมเป็นเวลา 28 ปี 5 เดือน

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษิทั 474,730,132 หุน้ จากหุน้ที่จาํหน่ายแลว้ทั้งสิ้น 1,321,905,217 หุน้

คิดเป็นรอ้ยละ 35.913

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษิทัยอ่ย 2 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001

การมีสว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564

-ไมม่ี-
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วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้รหิาร

เป็นนอ้งชาย ของนางเพ็ญพิมล เวศยว์รุตม ์ประธานคณะกรรมการ

บรษิทั และเป็นนอ้งชายของนางสาวอศันา ทวีแสงสกุลไทย 

กรรมการบรษิทั

คณุวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาวศิวกรรมศาสตรด์ุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (วศิวกรรมเครื่องกล)

ประจาํปีการศึกษา 2560 สาขาวศิวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

ปริญญาตรี

 สาขาวศิวกรรมยานยนต ์Yomiuri Rikosem College ประเทศญี่ปุ่น

 คณะบริหารธุรกิจ Sanno University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010

กิจการอื่นที่อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนก์บับรษิทั

-ไม่มี-

รายละเอียดการเขา้รว่มประชุมปี 

2563

 เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งสิ้น 13 ครั้ง

 เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริหาร 2 ครั้ง จากทั้งสิ้น 13 ครั้ง

 เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง
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วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ ์ธรรมใจ

สญัชาติ ไทย

อายุ 54 ปี

ที่อยู่ 7/528 หมู ่9 แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ วาระที่ 1: ตั้งแต่วนัที่ 12 ตุลาคม 2555 จนถึงเดือนเมษายน 2558

             รวมเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน

วาระที่ 2: ตั้งแต่วนัที่ 28 เมษายน 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2561

             รวมเป็นเวลา 3 ปี

วาระที่ 3: ตั้งแต่วนัที่ 23 เมษายน 2561 จนถึงเดือนเมษายน 2564

             รวมเป็นเวลา 3 ปี

หากไดร้บัเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกครั้ง จะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนี้

รวมเป็นเวลา 11 ปี 6 เดือน
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วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษิทั -ไม่มี-

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษิทัยอ่ย -ไมม่ี-

การมีสว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564

-ไมม่ี-

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

ผูบ้รหิาร

-ไมม่ี-

คณุวุฒิการศึกษาสูงสุด ปรญิญาเอก

 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ การเงินและการพฒันา Fordham 

University New York, USA

ปรญิญาโท

 คณะบรหิารธุรกิจ Southeastern University

 คณะเศรษฐศาสตร ์Fordham University New York, USA

ปรญิญาตรี

 คณะรฐัศาสตร ์(เกียรตนิิยม) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

 คณะนิตศิาสตรภ์าคบณัฑิต (2 ปี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
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วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 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)

 หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูงรฐัวิสาหกิจ (PDI) รุน่ที่ 2 จาก

สถาบนัพระปกเกลา้

 How New Foreign Bribery Laws Affect Companies in Thailand

 Anti-Corruption for Executive Program (5/2013)
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วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

ตาํแหน่ง และประสบการณท์าํงาน  2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บรษิทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน)

บรษิทัจดทะเบียนอื่น

 2545-2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน

 2562-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจ และธุรกิจเพื่อ

การปฏิรูป สถาบนัเศรษฐศาสตร์

 2562-ปัจจุบนั กรรมการหลกัสูตรมหาบณัฑิต Digital Economy 

มหาวิทยาลยัรงัสิต

 2562-ปัจจุบนั กรรมการหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการ

บรหิารภาครฐัและกฎหมายมหาชน

 2562-ปัจจุบนั กรรมการหลกัสูตรการบรหิารเศรษฐกิจ

สาธารณะสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้

 2562-ปัจจุบนั อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกี่ยวกบัการ

สง่เสรมิการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ
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วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

ตาํแหน่ง และประสบการณท์าํงาน กิจการที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน (ตอ่)

 2556-2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบรกิารวิชาการ

 2550-2562 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต

 2550-2562 กรรมการ บรษิทั สื่อเสรเีพื่อการปฏิรูป จาํกดั

 2558-2561 ประธานกรรมการ

บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จาํกดั

 2558-2561 กรรมการ

บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั

กิจการอื่นที่อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนก์บับรษิทั

-ไมม่ี-

รายละเอียดการเขา้รว่มประชุมปี 2563  เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งสิ้น 13 ครั้ง

 เขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งสิ้น 12 ครั้ง

 เขา้ร่วมประชุมกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากทั้งสิ้น 5 ครั้ง

 เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี้ ไดพ้ิจารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแลว้ มีมติ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาวา่กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระมีคุณสมบตัิครบถว้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถอันเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจ

กบับริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ พิจารณาอนุมตัิใหก้รรมการที่พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ

กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยใหก้รรมการทั้ง 2 ท่านมีตาํแหน่งหน้าที่ตามที่เคย

ดาํรงตาํแหน่งอยูก่อ่นหน้าแลว้ทุกประการ ดงัรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุรเดช ทวแีสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

2. นายอนุสรณ ์ธรรมใจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เงื่อนไขการลงมต ิ: วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ไมน่ับรวมคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ
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วาระที่ 6
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วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

แลว้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2564 

สาํหรบักรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน เพื่อความเหมาะสมในการรบัผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการเท่ากบัปี 2563 เพื่อ

นําเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา
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วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564

ที่ รายละเอียด ปี 2563
ปี 2564

(นาํเสนอเพื่อพิจารณา)
หมายเหตุ

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

12,500 บาท/การประชุม*

10,000 บาท/การประชุม*

12,500 บาท/การประชุม*

10,000 บาท/การประชุม*

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

12,500 บาท/การประชุม*

10,000 บาท/การประชุม*

12,500 บาท/การประชุม*

10,000 บาท/การประชุม*

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแล

กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

10,000 บาท/การประชุม*

8,000 บาท/การประชุม*

10,000 บาท/การประชุม*

8,000 บาท/การประชุม*

6. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีที่

บริษัทฯ มีผลดาํเนินงานเป็นกาํไร

เป็นจาํนวนเงินรวมไมเ่กิน 

4,000,000 บาท

(สี่ลา้นบาทถว้น)

เป็นจาํนวนเงินรวมไมเ่กิน 

4,000,000 บาท

(สี่ลา้นบาทถว้น)

 

ใหอ้าํนาจประธาน

กรรมการบริษัท

พิจารณาจดัสรรให้

กรรมการแต่ละคน

ตามความเหมาะสม

7. ค่าตรวจรกัษา ดูแลสุขภาพ ตามที่จา่ยจริง โดยไมเ่กิน

25,000 บาทต่อรายต่อปี

ตามที่จา่ยจริง โดยไมเ่กิน

25,000 บาทต่อรายต่อปี

 



ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน ประจาํปี 2564 ประกอบดว้ย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทน

รายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งลา้นเจ็ดแสนบาท

ถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางกรณีที่กําหนดสถานที่ประชุม ณ 

สาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สาํหรบัคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งคาํนวณ

จากผลกาํไรสุทธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ลา้น

บาทถว้น) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ) โดยใหอ้ํานาจประธาน

กรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรใหก้รรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการลงมต ิ: วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ 2 ใน 3

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม
55
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วาระที่ 7
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วาระที่ 7 : พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 120 แหง่ พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดใหท้ี่ประชุมสามญั

ผูถ้ือหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้ง

พิจารณาการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ กจ.75/2561 

(รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนจดัใหม้ีการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชี

รายใดปฏิบตัิหน้าที่มาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไมว่า่จะติดต่อกนัหรือไม่
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วาระที่ 7 : พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนบญัชี ประจาํปี 2564

รายละเอียด เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั “KPMG” เพิ่มขึ้นรอ้ยละ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(ปีที่ขออนุมตัิ)
ค่าสอบบญัชี;

บริษัท ช ทวี จาํกดั (มหาชน)*

บริษัท ช.ทวี เทอรโ์มเทค จาํกดั*

บริษัท อมรรตันโกสินทร ์จาํกดั

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

-

รวมค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 3,300,000 3,560,000 3,660,000 2.73

ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ

บริษัท ช ทวี จาํกดั (มหาชน)

บริษัท ช.ทวี เทอรโ์มเทค จาํกดั

304,240

25,000

88,000

4,500

รวมค่าใชจ้า่ยอื่น (Non-Audit Fee) 319,240 92,500

ขนาดของรายการ; (ลา้นบาท)

บริษัท ช ทวี จาํกดั (มหาชน)

 รายไดร้วม

 สินทรพัยร์วม

บริษัท ช. ทวี  เทอรโ์มเทค จาํกดั

 รายไดร้วม

 สินทรพัยร์วม

บริษัท อมรรตันโกสินทร ์จาํกดั

 รายไดร้วม

 สินทรพัยร์วม

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%
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วาระที่ 7 : พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนบญัชี ประจาํปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้วา่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ยงั

ทาํหน้าที่ผูส้อบบญัชีของบริษัทไมถ่ึง 7 รอบปีบญัชี มีความเป็นอิสระ มีความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท

เป็นอยา่งดี จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งใหน้ายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ นางสาวบงกช อํา่เสงี่ยม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ นางสาว

เนาวรตัน์ นิธิเกียรติพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7789 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได ้ ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มีคุณสมบตัิตาม

ขอ้กาํหนด โดยกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2564 จาํนวนไมเ่กิน 2,910,000 บาทต่อปี 

เมื่อรวมคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทยอ่ยดว้ยจะรวมเป็นจาํนวนไมเ่กิน 3,660,000 บาทต่อปี

เงื่อนไขการลงมต ิ : วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

                              (ไมน่ับรวมคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียง)
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบริษทั ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับบริษัท การแกไ้ขเพิ่มเติม

วตัถุประสงค ์และหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ตอ้งขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิใหม้ีการเพิ่มเติม

วตัถุประสงคข์องบริษัท ขอ้ที่ 63 – ขอ้ที่ 70 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทมีความชดัเจน เจาะจง และ/หรือ 

ชดัแจง้ในการนําวตัถุประสงคไ์ปใชใ้นการเสนองาน ประมลูงาน ฯลฯ ซึ่งวตัถุประสงคใ์นขอ้ต่าง ๆ ที่มีอยูก่าํหนด

ไวใ้นความหมายอยา่งกวา้ง แมจ้ะครอบคลุมธุรกิจ แต่ก็ตอ้งใชก้ารตีความ  และ/หรือ เพิ่มทางเลือกในอนาคต

ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทโดยแกไ้ข

เพิ่มเติมดงันี้
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบริษทั ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั

ขอ้ 63. ประกอบกิจการจา้ง รบัจา้ง จดัหา บริหารจดัการ ที่ปรึกษา คน้ควา้ วจิยั พฒันา รวบรวมขอ้มลู      

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ประกอบ ดดัแปลง จาํหน่าย ตวัแทนจาํหน่าย ซื้อ ใหเ้ชา่ เชา่ เชา่ซื้อ ใหเ้ชา่ซื้อ ซ่อมแซม

บาํรุงรกัษา นําเขา้ ส่งออก หรืออื่นใดเกี่ยวดว้ยรถ หรือยานยนต ์ ซึ่งขบัเคลื่อนดว้ยระบบนํ้ามนัเชื้อเพลิง หรือ

กา๊ซธรรมชาติ หรือระบบไฟฟ้า และอุปกรณ ์ สว่นประกอบชิ้นส่วน และอะไหล่ทุกชนิดทุกประเภท ในการ

สนับสนุนภาคพื้นดินสาํหรบัการท่าอากาศยาน(Ground Support Equipment) เชน่ รถลาํเลียงอาหารสาํหรบั

เครื่องบิน (Catering Hi-Loader Truck)  รถลาํเลียงผูป้่วย และอุปกรณก์ารแพทย ์ (Medical Hi-lifts Truck) 

รถทาํความสะอาดหอ้งโดยสาร (Cabin Cleaning Hi-Loader Truck) รถแพลตฟอรม์การบาํรุงรกัษา 

(Maintenance Platforms Truck) รถดูดสิ่งปฏิกูลออกจากเครื่องบิน (Lavatory Service truck) รถทดสอบ

สะพานเทียบเครื่องบิน (Boarding Bridge Testing Vehicle) รถบรรทุกนํ้าดื่ม (Potable Water Service Truck) 

รถบรรทุกบนัไดสาํหรบัผูโ้ดยสารขึ้นเครื่องบิน (Passenger Stairs Truck) รถลาํเลียงกระเป๋าผูโ้ดยสารขึ้น

เครื่องบิน (Baggage carts) รถเครื่องปรบัอากาศ (Aircon units) รถสายพานลาํเลียงกระเป๋าผูโ้ดยสาร 

(Conveyor belts) รถสตารท์เครื่องแอร ์ (Air-starter units Truck) และ/หรือ อื่นใดเกี่ยวดว้ยธุรกิจสนับสนุน

ภาคพื้นดินของการท่าอากาศยานต่าง ๆ
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบริษทั ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั

ขอ้ 64. ประกอบกิจการจา้ง รบัจา้ง จดัหา บริหารจดัการ ที่ปรึกษา คน้ควา้ วจิยั พฒันา รวบรวมขอ้มูล 

ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ดดัแปลง จาํหน่าย ตวัแทนจาํหน่าย ซื้อ ใหเ้ชา่ เชา่ เชา่ซื้อ ใหเ้ชา่ซื้อ 

ซ่อมแซมบาํรุงรกัษา นําเขา้ ส่งออก กอ่สรา้ง งานโยธาและโครงสรา้ง หรืออื่นใดเกี่ยวดว้ยรถไฟ รถไฟฟ้า 

รถราง หรือระบบขนส่งผูโ้ดยสารรางเบา (Transit Oriented Development) ประเภท TRAM หรือประเภท

ต่าง ๆ และการพฒันาเมือง (Transit Oriented Development)ของหน่วยงานภาครฐั  รฐัวสิาหกิจ องคก์าร

ปกครองทอ้งถิ่น นิติบุคคล หรือเอกชน

ขอ้ 65. ประกอบกิจการงานจา้ง รบัจา้ง เกี่ยวดว้ยการปฏิบตัิการเดินรถ การบาํรุงรกัษา และการบริหาร

จดัการพื้นที่สถานีและสว่นเกี่ยวเนื่อง (Operation Maintenance & Services) ระบบขนส่งผูโ้ดยสารรางเบา 

(Transit Oriented Development) ประเภท TRAM หรือประเภทต่าง ๆ และการพฒันาเมือง (Transit 

Oriented Development) ของหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกิจ องคก์รปกครองทอ้งถิ่น นิติบุคคล หรือเอกชน
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบริษทั ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั

ขอ้ 66. ประกอบธุรกิจสมารท์ฟารม์ หรือเกษตรอจัฉริยะ (Smart farm) การส่งเสริม สนับสนุนให้

เกษตรกร และผูป้ระกอบการใชน้วตักรรมดา้นการเกษตร การทาํเกษตรแบบใหม ่เกษตรกรรมความแมน่ยาํ

สูง หรือเกษตรแม่นยาํสูง (Precision Agriculture) ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร หรือใหค้าํแนะนํา

ปรึกษา ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ นําระบบ สมารท์ฟารม์ ประกอบดว้ย โรงเรือนปลกูผกัยกสูง ดินปลกู 

การเพาะตน้กลา้ ระบบควบคุม IoT ผ่าน Application มือถือ มาใชไ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนําไปสู่การเพิ่ม

ผลผลิต และพฒันาภาคการเกษตรใหย้ัง่ยนืในอนาคต มีความสามารถในการบริหารจดัการปัจจยัการผลิต 

แรงงาน ตน้ทุน บริหารจดัการผลผลิต และการตลาด สามารถเชื่อมโยงการผลิตกบัการตลาดเพื่อใหข้าย

ผลผลิตได ้ มีหอ้งคดัแยก หอ้งลา้ง หอ้งเยน็ และการขนส่งสู่ผูบ้ริโภค ตลอดจนสามารถจดัการของเหลือจาก

การผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero waste management) สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทั้งจากเจา้หน้าที่ของรฐั 

และผ่านทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารอื่น ๆ
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบริษทั ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั

ขอ้ 67. วจิยั และพฒันา ผลิตเครื่องมือหรือวสัดุอุปกรณ ์เพื่อตอบสนองการผลิตงานตามวตัถุประสงค ์

และ/หรือ เพื่อการจาํหน่ายในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ หุน่ยนตเ์ชื่อม เป็นตน้

ขอ้ 68. ประกอบธุรกิจการจา้ง จดัหา บริหารจดัการ ที่ปรึกษา คน้ควา้ วจิยั พฒันา รวบรวมขอ้มลู ตวัแทน

จาํหน่าย นําเขา้ ส่งออก บริการ (Service) และงานดา้น Operation รถยนตไ์ฟฟ้าที่ใชไ้ฟฟ้า เป็นแหล่งพลงังาน

ในการขบัเคลื่อน เชน่ รถยนตไ์ฟฟ้า รถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles : BEV)  รถแท็กซี่

ไฟฟ้าตน้แบบ รถตูไ้ฟฟ้า รถบสัไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ รถโดยสารที่ใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า รถอื่นใดตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนยานยนตไ์ฟฟ้าทัว่ไปทุกประเภท เพื่อใหส้ามารถใชง้าน และต่อยอด

เชิงพาณิชย ์อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า การนําเสนอสินคา้คุณภาพ พรอ้มบริการ และโซลชูัน่ครบวงจร 

(Services and Solutions) ซึ่งธุรกิจดงักล่าวรวมไปถึงการจดัหาชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนตไ์ฟฟ้า การจดั

จาํหน่าย และกระจายยานพาหนะไฟฟ้า
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบริษทั ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั

ขอ้ 69. การเขา้รว่มลงทุนเพื่อจดัตั้งบริษัท หรือในรปูแบบอื่น ๆ การซื้อกิจการ (TAKE OVER) ใน

รปูแบบต่าง ๆ  การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A)

ขอ้ 70. ประกอบธุรกิจวจิยั และพฒันา การเพาะปลกู และสกดัจากพืช หรือจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ 

คน้ควา้วจิยันวตักรรม และพฒันาสารสกดั รบัซื้อวตัถุดิบ ตวัแทน นําเขา้ สง่ออก วสัดุอุปกรณ ์ เครื่องมือ 

เครื่องจกัร สารสว่นผสมต่าง ๆ หรือมีไวค้รอบครองผลิตเชิงพาณิชยเ์พื่อจาํหน่ายสารที่ไดผ้ลผลิตจากการ

สกดั รวมถึงการพฒันากระบวนการสกดั ผลิตสารออกฤทธิ์สาํคญัในยาต่าง ๆ หรือวตัถุดิบทางเภสชักรรม 

ออกแบบผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เครื่องดื่ม การแปรรปูผลิตภณัฑส์ุขภาพ หรือสรา้งมูลคา่เพิ่ม เพื่อตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ การยืน่ใบอนุญาตตั้งโรงงานสกดัสาร การขอรบัใบอนุญาตเพาะปลกู การขอ

อนุญาตผลิต การขอรบัรองคุณภาพ GMP ตลอดจนการรวบรวมองคค์วามรูด้า้น โรงเรือน แปลงเพาะปลกู 

สูตรปรุงดิน ระบบควบคุมที่เกี่ยวขอ้งใหก้บัลกูคา้ทั้งในและต่างประเทศ
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบริษทั ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั

เงื่อนไขการลงมต ิ : วาระนี้ตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในสี่ (3/4)

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม

วตัถุประสงค์ของบริษัท โดยใหใ้ชข้อ้ความดังต่อไปนี้ “ขอ้ 3. วตัถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 70 ขอ้ 

รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ทั้งนี้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือ

บริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ข และเพิ่มเติมถอ้ยคาํเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามคาํสัง่ของนายทะเบียน
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วาระที่ 9
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วาระที่ 9 : พิจารณาเรือ่งอื่นๆ  (ถา้มี)

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้กัถาม หารือ และ/หรือ ใหข้อ้เสนอแนะต่าง  ๆ แกค่ณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคาํถาม

ล่วงหน้าไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษัท www.cho.co.th ตั้งแต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัที่ 25 มกราคม 2564 

ปรากฏวา่ไมม่ีผูถ้ือหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ และไมม่ีผูถ้ือหุน้ส่งคาํถามมาล่วงหนา้

อยา่งไรก็ดี ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กาํหนดไวว้า่ผูถ้ือหุน้ซึ่งมีหุน้นับ

รวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่

กาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได ้ คณะกรรมการบริษัทจึงเหน็สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้

ถือหุน้ซึ่งประสงคจ์ะใหม้ีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไวก้็ได ้



การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563

บริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน)

วนัพธุที่ 21 เมษายน 2564
ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์กรุงเทพมหานคร
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