
                                                                                                        
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 

หน้าที่ 1/15 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ท่ี 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สํานักงานสาขา (1) ชั้น 3 
เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร  

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564  จํานวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ท่าน คิด
เป็นร้อยละ 85.7 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 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM 
5. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท 
6. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง  

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ CSR 
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-EGM 
1. นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองประธาน 

    เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางพานทอง  โนวะ   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะ 

     ผู้บริหารด้านการเงิน  
3. นายผาด พิมรินทร์   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 

    ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นายอภิชัย  ชุมศรี   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 

ประธานคณะผู้บริหารด้านบริหารความเส่ียง / เลขานุการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียงสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

5. นายณัฐพร   เมืองจันทรา   Compliance /ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย 
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ตัวแทนจากท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแต้นท์  จํากัด นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล 

ตัวแทนจากท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด นายกิตติภัค นัคราบัณฑิต 
ตัวแทนจากท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ 
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายนที นาคธนสุกาญจน์ 
ผู้ร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงการประชุม นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท 

 
หลังจากน้ันผู้ดําเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
ก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป ดังน้ี 
 
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 

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

 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่

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

 
ตามข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 39 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้
ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

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

ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผล
กําไรขาดทุนกัน 

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

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเก่ียวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและ

วิธีการคํานวณคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
ดังต่อไปน้ี  

 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ 

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ี การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหน่ึงหน่วยหุ้นเป็นหน่ึงเสียง ท้ังน้ีในการดําเนินการประชุมใน
แต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนน
เสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่าน้ัน จากน้ันจะนําคะแนนเสียง
ดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมด เข้าร่วมประชุมส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระน้ันๆ   
ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากน้ันระบบจะแสดงปุ่มสําหรับการออกเสียง
ลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการ
ลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ีปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่า
วาระน้ันจะปิดรับลงคะแนน * หากทําการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด " หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” 
บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระน้ันๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทําการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้ง
ปิดการลงคะแนน  

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อ
เข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ  

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ 
4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากท่ีมีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเม่ือ

มีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระน้ันให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
5. ผู้ถือหุ้นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 

ผู้ถือหุ้นแล้วน้ัน บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวม
ไว้ในการลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

การซักถามในห้องประชุม 
1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กับวาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม  
2. ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทําการถามคําถามได้ โดยการกดปุ่ม “การ

ส่งคําถาม/ Question” เลือกวาระ ท่ีต้องการถามแล้วทําการพิมพ์ถามคําถามลงไป แล้วทําการ กดท่ีสัญลักษณ์ ส่งคําถาม 
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หรือสอบถามคําถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/ Record” แล้วทําการถามคําถามด้วยเสียง เม่ือถามคําถาม
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/ Stop for Record” และทําการ กดปุ่ม “ส่งคําถาม/ Send Question”  

3. ในกรณีท่ีมีคําถามท่ีเกี่ยวข้องในวาระน้ันๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคําถาม
ตามความเหมาะสม  

 
มติของท่ีประชุมในวาระท่ี 1  วาระท่ี 4.1 และวาระท่ี 4.2 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนของผู้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด สําหรับวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.01 น.  

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม 
พร้อมท้ังกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
EGM) ของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จากน้ันประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม และตอบข้อซักถาม และมอบหมายให้นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) 
พร้อมแนะนําคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน จากน้ันผู้ดําเนินการประชุม ได้ช้ีแจง
รายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบ พร้อมแจ้งจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมฯ 
ท้ังหมดตอนเปิดประชุมฯ ดังน้ี 

 
เร่ิมประชุมมีผู้ร่วมประชุมท้ังหมด 48 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังส้ิน 679,540,126 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.15 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 8 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จํานวน 40 ราย ถือว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดของ
บริษัทฯ ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 แล้วก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุมในวาระต่าง ๆ  

 
จากน้ัน นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วย

ความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับ
คะแนน โดยมีบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงกําหนดแนวปฏิบัติว่า บริษัทฯ ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น 
หลังจากน้ันประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

ผู้ดําเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2564 และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) ครั้งน้ี  
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ซ่ึงความเห็นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
ตามรายงานการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทได้นําเสนอ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2564 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  

  
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยแจ้งว่าวาระน้ีต้องผ่านการรับรอง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงด
ออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มี ผู้ถือ หุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 ราย ถือหุ้นเท่ากับ  1 หุ้น รวมมี ผู้ ถือ หุ้น 

เข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 49 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมด 679,540,127 หุ้น 
 

ท่ี ประชุมได้ พิ จารณ าแล้ ว มี มติ รับรองรายงานการประชุม วิสามัญ ผู้ถื อหุ้ น  ครั้ งท่ี  1/2564 เม่ื อ วัน ท่ี  
25 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน] (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) ดังน้ี 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
รับรอง 679,540,126 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
รวมจํานวนเสียง 679,540,126 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 

 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 350 
ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดําเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ผู้ดําเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 

2/2564 (“ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัทเพ่ิมเติม (“หุ้นกู้แปลง
สภาพ”) โดยกําหนดมูลค่าการออกเสนอขายเพ่ิมเติมไม่เกิน 350,000,000 บาท (เมื่อรวมกับมูลค่าการออกเสนอขายตามมติท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 จํานวน 400,000,000 บาทแล้ว มูลค่าการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทท้ังหมดจะรวมเป็น
จํานวน 750,000,000 บาท) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ 
Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซ่ึงบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศ
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รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) ท้ังน้ี ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคํานวณ
จากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 
วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ท้ังน้ี ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก คํานวณจากราคาปิดถ่วง
นํ้าหนักด้วยปริมาณการซ้ือขายในแต่ละวันทําการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) 
อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพท่ีคํานวณข้างต้นต่ํากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะน้ัน ในกรณีท่ีบริษัทมีขาดทุนสะสม
ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินล่าสุด บริษัทอาจกําหนดราคาแปลงสภาพของกู้แปลงสภาพตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่
ต่ํากว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงกําหนดว่า บริษัทซ่ึงดําเนินการมาแล้วไม่
น้อยกว่าหน่ึงปี ถ้าปรากฎว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ํากว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นและกําหนดส่วนลดไว้แน่นอนแล้ว 

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนด และเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
(ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2) ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว 

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งน้ี เป็นทางเลือกในการจัดหา
เงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึง
จะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจําเป็นได้อย่าง
ทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทําให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีท่ีนําเงินเพิ่มทุนไปชําระหน้ีตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมี
เสถียรภาพและความมั่นคงมากย่ิงขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและม่ันคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกท้ังยังเป็นการปรับ
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และส่งผลให้บริษัทมี
ต้นทุนทางการเงินท่ีต่ําลง รวมท้ังบริษัทสามารถนําเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือสนับสนุนธุรกิจท่ีดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากน้ี
การระดมทุนในคร้ังน้ียังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ท้ังน้ี ในกรณี ท่ีบริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ ใช้สิทธิแปลงสภาพเม่ือครบกําหนด 
ไถ่ถอน บริษัทคาดว่าการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ ฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพ และ
สถาบันการเงินน่าจะให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทหากภาวะธุรกิจกลับมาอยู่ในภาวะปกติ นอกจากน้ี หากมีความจําเป็นบริษัท
อาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจํากัดซ่ึงถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ท้ังน้ี บริษัทจะพิจารณาความ
เหมาะสมในช่วงเวลาน้ันประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท รวมถึงการมอบอํานาจในการกําหนด
รายละเอียด แก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ตามรายละเอียดข้างต้น 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ 
อันจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปน้ี   

1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความ
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนด
และเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวน
หุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบ้ีย การคํานวณและวิธีการชําระดอกเบ้ีย ราคา
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แปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันส้ินสุดของการใช้
สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกําหนดเหตุการณ์ท่ีบริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ท้ังน้ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจะกําหนดราคาแปลงสภาพในราคาท่ีดี
ท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทและผู้ถือ
หุ้นโดยรวม 

2) การแต่งตั้งท่ีปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย) ท่ีเก่ียวข้องกับการติดต่อให้
ข้อมูล และยื่นเอกสาร คําขอ คําขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง หรือ ในกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามท่ีเห็นสมควร   

3) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงาน
ผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ การย่ืน การแก้ไข 
การเพิ่มเติม การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง 
ๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
และ/หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ 

4) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรท่ีเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การ
ดําเนินการตามท่ีระบุไว้ข้างต้นสําเร็จลุล่วง 

 
จากน้ันผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ในประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง - ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่กองทุน AO Fund และกองทุน 

AO Fund 1 เป็นการจัดสรรเพื่อทดแทนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีใกล้ครบอายุหรือไม่ และทําให้เพิ่มปริมาณหุ้นในกระดาน
ซ้ือขายหรือไม่ 

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามว่า การจัดสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ใช่การจัดสรรเพ่ือทดแทนหุ้นกู้แปลงสภาท่ีใกล้ครบกําหนด ท้ังน้ีปริมาณหุ้นในกระดานจะ
เพิ่มข้ึน 

 นายนที นาคธนสุกาญจน์ - อาสาพิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า การออกหุ้นกู้ดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นปัจจุบันอย่างไร 

 นายสุรเดชฯ - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตอบข้อสอบถามว่า ไม่กระทบต่อสิทธิและ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติวาระน้ี โดยต้องผ่าน

การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(วาระท่ี 2 น้ี เป็นวาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ดังน้ันเพื่อให้วาระน้ีมีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการ
อนุมัติด้วยเช่นกัน) ดังน้ี 
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มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 49 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 679,540,127  หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดย
มีมูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท (เมื่อรวมกับมูลค่าการออกเสนอขายตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
จํานวน 400,000,000 บาทแล้ว มูลค่าการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทท้ังหมดจะรวมเป็นจํานวน 
750,000,000 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอํานาจ ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระท่ี 2 น้ี เป็นวาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 3 วาระท่ี 4.1 และวาระท่ี 4.2 ดังน้ัน
เพื่อให้วาระน้ีมีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกันดังน้ี 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 679,339,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9705 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 111 เสียง คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.0001 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 200,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0294 
รวมจํานวนเสียง 679,540,127  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ผู้ดําเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะ 

เจาะจง โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท และการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) ในสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัท โดยในการเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีมาใช้ตามวัตถุประสงค์
ในการเพ่ิมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและ
เสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้ชําระคืนหน้ีสินบริษัท และเพื่อรองรับการดําเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมท้ังเพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่และหรือลงทุนในโครงการส่วน
ขยายจากโครงการเดิม และเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับแผนการลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับที่ 3) ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแล้ว 

ด้วยเหตุผลตามท่ีระบุข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 249,427,157 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 688,072,313 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนจํานวนไม่เกิน 997,708,628 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(ท้ังท่ีออกเสนอขายตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 และครั้งท่ี 2/2564) จํานวน 476,992,144 หุ้น และรองรับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering : RO) จํานวน 520,716,484 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 688,072,313 บาท (หกร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาท) 
แบ่งออกเป็น 2,752,289,252 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านสองแสนแปดหม่ืนเก้าพันสองร้อย 

ห้าสิบสองหุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 
  โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสามัญ 2,752,289,252 หุ้น (สองพันเจ็ดรอ้ยห้าสิบสองล้านสองแสนแปดหม่ืนเก้าพันสองร้อย
ห้าสิบสองหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- 
 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระท่ี 3 น้ี เป็น
วาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 2 วาระท่ี 4.1 และวาระท่ี 4.2 ดังน้ันเพื่อให้วาระน้ีมีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการ
อนุมัติด้วยเช่นกัน ดังน้ี 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 49 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 679,540,127  หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 249,427,157 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จํานวน 688,072,313 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 997,708,628 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ท้ังท่ีออกเสนอขายตามมติของท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 และครั้งท่ี 2/2564) จํานวน 476,992,144 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering : RO) จํานวน 520,716,484 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 
มตดัิงกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 679,339,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9705 
ไม่เห็นด้วย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.0001 
งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.0001 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 200,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0294 
รวมจํานวนเสียง 679,540,127 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 

วาระท่ี  4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ิมเติมให้แก่ 
ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุมช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ผู้ดําเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2564 ได้มีมติให้นําเสนอให้ท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจํานวนไม่เกิน 476,992,144 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยแบ่งเป็น (ก) หุ้นจํานวน 84,175,085 หุ้น เป็นการจัดสรรเพ่ิมเติมจากท่ีได้จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
และ (ข) หุ้นจํานวน 392,817,059 หุ้น เป็นการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของท่ีประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 น้ี  

ท้ังน้ี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 27.48 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อรวมกับจํานวนหุ้นท่ีคงเหลือสําหรับรองรับการใช้สิทธิของหุ้น
กู้แปลงสภาพตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 จํานวน 18,859,008 หุ้น จะคิดเป็นร้อยละ 28.56 ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564  

ท้ังน้ี ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ท้ังน้ี ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก คํานวณจากราคาปิดถ่วงนํ้าหนักด้วยปริมาณ
การซ้ือขายในแต่ละวันทําการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)อย่างไรก็ตามถ้าราคา
แปลงสภาพท่ีคํานวณข้างต้นต่ํากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะน้ัน ในกรณีท่ีบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฎในงบแสดงฐานะ
การเงินล่าสุด บริษัทอาจกําหนดราคาแปลงสภาพของกู้แปลงสภาพตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ํากว่า 0.01 บาทต่อหุ้น 
โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงกําหนดว่า บริษัทซ่ึงดําเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ถ้าปรากฎว่ามีการ
ขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ํากว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและกําหนดส่วนลดไว้แน่นอน
แล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ีปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (ส่ิง ท่ี ส่งมาด้วยลําดับ ท่ี  3) ท่ี ได้ จัดส่งให้ กับ 
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของ 
ผู้ท่ีงดออกเสียง) (วาระท่ี 4.1 น้ี เป็นวาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4.2 ดังน้ันเพื่อให้วาระน้ีมีผลทางกฎหมาย ทุก
วาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) ดังน้ี 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 49 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 679,540,127  หุ้น 
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน ไม่เกิน 476,992,144 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยแบ่งเป็น (ก) หุ้นจํานวน 84,175,085 หุ้น เป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากท่ีได้จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2564 และ (ข) หุ้นจํานวน 392,817,059 หุ้น เป็นการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 น้ีตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของ
ผู้ท่ีงดออกเสียง) ดังน้ี 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 679,339,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 679,339,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 111 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 200,090 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 

 
วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุมช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ผู้ดําเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2564 ได้มีมติให้นําเสนอให้ท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรองรับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering : RO)  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากําหนด และ/หรือแก้ไข
เพ่ิมเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและให้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและสมควร
อันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างตน้ ซ่ึงอํานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวท้ังจํานวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
พิจารณากําหนดอัตราส่วนการจองซ้ือ สําหรับการเสนขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กําหนดราคาเสนอขาย  
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชําระเงินค่าหุ้น เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน  

(2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็นและสมควรอัน
เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย รวมท้ังการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล 
การลงนาม การย่ืนคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด รวมท้ังเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น 
 

ท้ังน้ี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันท่ีบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ีปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยลําดับท่ี 3) ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว 

 
จากน้ันผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ในประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง - ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปน้ัน หลังจากอนุมัติ

วาระน้ีแล้ว จะต้องดําเนินการก่อนวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หากไม่ดําเนินการ จะต้องเสนอลดทุนจด
ทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเพ่ิมทุนจดทะเบียน ในวาระการประชุมครั้งถัดไปหรือไม่ 

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามว่า เป็นไปตามท่ี
ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา หากบริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO ได้ จะต้องเสนอลด
ทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเพ่ิมทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของ 
ผู้ท่ีงดออกเสียง) (วาระท่ี 4.2 น้ี เป็นวาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4.1 ดังน้ันเพื่อให้วาระน้ีมีผลทางกฎหมาย ทุก
วาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) ดังน้ี 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 49 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 679,540,127  หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering : RO) และการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) ดังน้ี 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 679,339,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.0001 
รวมจํานวนเสียง 679,340,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
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ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 200,090 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 69 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุมช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ผู้ดําเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และ

ข้อบังคับของบริษัท การแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 69 เพื่อให้

การดําเนินงานของบริษัทมีความชัดเจน เจาะจง และ/หรือ ชัดแจ้งในการนําวัตถุประสงค์ไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ หรือกิจการตาม
เป้าหมาย ซ่ึงวัตถุประสงค์ในข้อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่กําหนดไว้ในความหมายอย่างกว้างแม้จะครอบคลุมธุรกิจ แต่ก็ต้องใช้การตีความ และ/หรือ
แก้ไขเพ่ือเพิ่มทางเลือกในอนาคตทางธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียดการแก้ไข ดังน้ี 

 
วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 69.  การเข้าร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท หรือ
ในรูปแบบอ่ืน ๆ การซ้ือกิจการ (TAKE OVER) ใน
รูปแบบต่าง ๆ  การควบรวมกิจการ (Mergers 
and Acquisitions : M&A)  

ข้อ 69.  การเข้าร่วมลงทุนเพื่อจัดต้ังบริษัท หรือ
ในรูปแบบอื่น ๆ การซ้ือกิจการ (TAKE OVER) ใน
รูปแบบต่าง ๆ  การควบรวมกิจการ (Mergers 
and Acquisitions : M&A) การลงทุนในรูปแบบ 
Special Purpose Acquisition Companies 
“SPAC” การจัดตั้งบริษัท และนําเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย หรือต่างประเทศ 
และระดมเงินจากนักลงทุน โดยยังไม่ระบุแผน
ธุรกิจแน่ชัด (Blank check) ซ่ึงอาจจะเป็นบริษัท
ท่ีตั้งข้ึนเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นโดยเฉพาะ หรือมี
ความตั้งใจจะควบรวม หรือเข้าซ้ือกิจการอ่ืนใน
ประเทศไทย หรือต่างประเทศ ตลอดจนการจัดตั้ง
บริษัท เพื่อดําเนินการ หรือสนับสนุนใด ๆ เพื่อให้
ก ารระดม ทุ น ใน รูป แบบ  Special Purpose 
Acquisition Companies “SPAC” 

 
และมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ

บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงถ้อยคําของวัตถุประสงค์ รวมท้ังมี
อํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินการดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังตามคําแนะนําหรือคําส่ังของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้
การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์สําเร็จลุล่วง 
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ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จํานวน 110,000 หุ้น  รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 50 

ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 679,650,127  หุ้น 
 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 69. และการมอบอํานาจ  
ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 679,340,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9543 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.0001 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 310,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0456 
รวมจํานวนเสียง 679,650,127 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ผู้ดําเนินการประชุม ได้ช้ีแจงท่ีประชุมว่า สําหรับวาระการพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ น้ัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือ ให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  
 

การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ น้ัน บริษัทฯ ไม่มีเร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กําหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนดในการประชุมครั้งน้ี 

 
พร้อมกันน้ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี  

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างใดจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแล้ว ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อท่ี

ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และมีการเก็บข้อมูล
การจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ เสียง และข้อความของผู้ร่วมประชุม และข้อมูล
อื่นท่ีเก่ียวข้องตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องใน
การประชุมฯ ตามข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น สํานักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดเตรียมระบบประชุมฯ E-EGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เร่ือง
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มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 เพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นได้ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

 
ปิดประชุม 

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ กล่าวในนามประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ 
ผู้บ ริหาร  และผู้ เข้ าร่วมประชุมฯ  ทุก ท่ าน ท่ี ได้ กรุณ าสละเวลาเข้ าร่วมประชุมในค ร้ัง น้ี  และขอปิดการประชุม วิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ปิดประชุมเวลา 14.55 น. 
 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นายณรานุวัฒน์ สืบค้า 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
 
ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท                      
 
 

             (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานท่ีประชุม 
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