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(F53-4)  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)   
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ข้าพเจ้าบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2565  

เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการลดทุน เพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. การลดทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนจํานวน 5,200,068.75 บาท จากทุนจดทะเบียน 688,072,313.00 บาท 
เป็น 682,872,244.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจํานวน 20,800,275 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือ
จากการออกและจําหน่าย และไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดของหุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีได้รับอนุมัติ
ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 และได้รับอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติมตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564   

 
2. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 133,038,624.50 บาท จากทุนจดทะเบียนหลัง
ลดทุนแล้ว จํานวน 682,872,244.25  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 815,910,868.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่จํานวน 532,154,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทรุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) จํานวน 457,154,498 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทเพิ่มเติม (ตาม
มติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) จํานวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.25 บาทท้ังน้ี หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ดังกล่าว ไม่รวมหุ้นเพ่ิมทุนตามแบบมอบอํานาจท่ัวไป  (General Mandate) 
จํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น ซ่ึงบริษัทยังมิได้จัดสรรท้ังจํานวน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป  (General Mandate) ออกไปอีกถึงวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งถัดไป หรือ วันท่ี
กฎหมายกําหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ  ดังน้ี  

การเพ่ิมทุน ประเภทหลักทรัพย์ จํานวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุ 
ประสงค์ในการใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

532,154,498 
- 

0.25 
- 

133,038,624.50 
- 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป   
     (General Mandate)  

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

520,716,484 
- 

0.25 
- 

130,179,121 
- 

ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจํานวนเท่ากับ 688,072,313 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว จํานวน 512,469,557.50 บาท  
 กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : โปรดพิจารณารายละเอียดทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3.2 
 กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : โปรดพิจารณารายละเอียดข้อ  3.2 

 
 



                                                                                          
ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 9 

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 11-12 

44 | ห น้ า  

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
3.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และชําระเงินค่า
หุ้น

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม – 
เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท รุ่นท่ี 
3 (CHO-W3) 

ไม่เกิน
457,154,498 

 

5 หุ้นสามัญ ต่อ 
1 หน่วย

ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

จัดสรรโดยไม่คิด
มูลค่า 

ดูรายละเอียดใน
รายละเอียด

เบ้ืองต้นของการ
ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิการซื้อหุ้น

สามัญ (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 2)   

เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 
CHO-W3 

(โปรด
พิจารณา

หมายเหตุข้อ
ท่ี 1) 

Advance 
Opportunities 
Fund (“AO 
Fund”) และ 
Advance 
Opportunities 
Fund 1 (“AO 
Fund 1”)   
(โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อท่ี 2)

ไม่เกิน
75,000,000 

อัตราแปลง
สภาพ เท่ากับ 
จํานวนเงินต้น
ของหุ้นกู้ แปลง
สภาพทีจะใช้
สิทธิหาร ด้วย
ราคาแปลง

สภาพ 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาด 
(ราคาแปลงสภาพ) 

บริษัทจะกําหนด
ภายหลัง โปรด

พิจารณาหมาย เหตุ
ด้านล่าง 

เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
แปลงสภาพ
ของหุ้นกู้

แปลงสภาพ 
โปรด

พิจารณา
หมายเหตุข้อ

ท่ี 3 - 4 

หมายเหตุ : 
1) ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2565 มีมติเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพ่ือพิจารณา

อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) จํานวนไม่เกิน 457,154,498
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวท้ิงท้ังจํานวน  
รายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2)   
 

2) AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซ่ึงจํากัดความรับผิดท่ีได้รับยกเว้นของหมู่
เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การกํากับของหน่วยงานท่ีมี
อํานาจกํากับดูแลเร่ืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มี
วัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงิน
ให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซ่ึงจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO 
Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ 
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การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหน้ี นอกจากน้ี AO Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนท่ีได้มีการ
ลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและจําหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 
13 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  
บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จํากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผู้จัดการ
กองทุนของ AO Fund ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และ ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับ
อนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งต้ัง 
จาก AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็นผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO 
Fund 1 ดังน้ัน AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 เรื่องการกําหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพในวงจํากัดครั้งน้ีเป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้ข้อ 43 
และ 56 ของประกาศท่ี ทจ. 17/2561 
 

3) ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 (“ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพท่ีออกใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยกําหนดมูลค่าการออกเสนอขายเพ่ิมเติมไม่เกิน 
350,000,000 บาท (เม่ือรวมกับมูลค่าการออกเสนอขายตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 จํานวน 
400,000,000 บาทแล้ว มูลค่าการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทท้ังหมดจะรวมเป็นจํานวน 750,000,000 
บาท) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance 
Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซ่ึงบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) ท้ังน้ี ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อน
วันท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ท้ังน้ี ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก คํานวณจากราคาปิดถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยปริมาณการซ้ือขายในแต่ละวันทําการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price
)”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพท่ีคํานวณข้างต้นต่ํากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้น
ชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะท่ีทําให้การคํานวณหุ้นท้ังหมดท่ีจะออกในมูลค่าท่ีตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 
 

4) ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2565 มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จํานวนไม่เกิน 532,154,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ (ก) หุ้นจํานวน ไม่
เกิน 457,154,498 หุ้น รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ  รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) 
ซ่ึงออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) และ (ข) หุ้นจํานวนไม่เกิน 
75,000,000 หุ้น เป็นการจัดสรรรเพ่ิมเติมจากท่ีได้จัดสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(ส่วนท่ีออกเสนอขายตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564) 
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  3.2 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรัพย์ จํานวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชําระแล้ว1/ 
หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

520,716,484 
- 

30 
- 

โปรดพิจารณาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากหมายเหตุ

ด้านล่าง
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ 
ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 

ประชาชน หุ้นสามัญ - - - 
 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
บุคคลในวงจํากัด หุ้นสามัญ - - - 
 หุ้นบุริมสิทธิ - - -

1/    ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เมื่อ
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2564 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญ
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)  
ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากําหนด 
และ/หรือแก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและให้มีอํานาจ
ดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงอํานาจ
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวท้ังจํานวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

พิจารณากําหนดอัตราส่วนการจองซ้ือ สําหรับการเสนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กําหนดราคาเสนอขาย  
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชําระเงินค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน  

(2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย รวมท้ังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ 
การให้ข้อมูล การลงนาม การย่ืนคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด รวมท้ัง
เอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนการ
นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น 
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โดยท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ได้มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : 
RO)  การจัดสรร และการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ 
 
ต่อมาในท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2565 ได้มีมติเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอํานาจท่ัวไป  (General 
Mandate) จํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering : RO) ซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 โดยเง่ือนไขการจัดสรรหุ้น
เพ่ิมทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ทุก
ประการ 
 
ท้ังน้ี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ข้างต้น เม่ือได้การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2565 จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี วันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) คร้ังถัดไป หรือ 
วันท่ีกฎหมายกําหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
 

4. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ี รายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดย 
� กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันท่ี 14 มีนาคม 2565 

 
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 

5.1 บริษัทจะจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 และวันท่ีได้รับชําระเงิน
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามลําดับ 

5.2 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายอยู่ ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  
6.1 บริษัทมีวัตถุประสงค์การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อ

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จํานวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงิน 

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพ
คล่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือเพ่ิมความ

463,958,387 บาท ไตรมาส 2 ปี 2565  
ถึงไตรมาส 4 ปี 2566 
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แข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของ
บริษัท รวมถึงเพ่ือใช้ชําระหน้ีสินบริษัท

รวม 463,958,387 บาท  
ท้ังน้ีจํานวนเงินท่ีคาดว่าได้รับประเมินจากกรณีบริษัทสามารถออกและเสนอหุ้นเพิ่มทุนได้เต็มจํานวน โดยสมมุติราคาออกเสนอ
ขายไว้ท่ีร้อยละ 90 ของรราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 15 วันทําการก่อนวันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2565  ท่ี
ราคา 0.8910 บาทต่อหุ้น ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินท่ีได้รับจากการการเพิ่มทุนแบบแบบ
มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)  
เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้เพียงพอ
ต่องบประมาณท้ังหมดท่ีต้องใช้ในการดําเนินการตามโครงการ โดยยึดถือในประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ 
อย่างไรก็ตามจํานวนเงินท่ีจัดสรรและระยะเวลาท่ีจัดสรรสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ของการดําเนินงานและความ
เหมาะสม 
 

6.2 บริษัทมีวัตถุประสงค์นําเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จํานวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงิน 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และลงทุน   
ในโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric 
Vehicle :EV)) และสถานีจ่ายพลังงานไฟฟ้า (EV 
Charging Station) รวมถึงเพื่อใช้ชําระหน้ีสิน
บริษัท 

502,869,947 บาท ไตรมาส 2 ปี 2565  
ถึงไตรมาส 4 ปี 2567 

รวม 502,869,947 บาท  
 

 ท้ังน้ีจํานวนเงินท่ีคาดว่าได้รับประเมินจากกรณีมีผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ CHO-W3 ครบท้ังหมดท่ีราคาใช้สิทธิ 1.10 บาท 
ต่อหุ้น  
 

7. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
7.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนท่ีได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต 

7.2 บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพ่ือเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดําเนินงานปกติใน
ธุรกิจหลัก ธุรกิจเก่ียวเน่ือง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท 

7.3 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพ่ิมความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการ
ดําเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ท่ีมั่นคง
และยั่งยืนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
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8. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
8.1 เงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังจะใช้

เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกําไร ให้กับบริษัทใน
อนาคต ท้ังน้ี หากผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้กับผู้
ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีเหลือหลังหักเงินสํารอง
ตามกฎหมาย ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีการ
เปล่ียนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่ผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

8.2   ผู้ได้รับสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นท่ี 3 (CHO-W3) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
จากการดําเนิน เริ่มตั้งแต่วันท่ีบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือ CHO-W3 ในแต่ละคราว ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

9. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหลักทรัพย์แปลงสภาพ ท่ีนํามาพิจารณาผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้น (Dilution Effects) ดังน้ี  

1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจัดสรรรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (CHO-W3) จํานวน 
457,154,498 หุ้น 

2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ิมเติม จํานวน 75,000,000 หุ้น  
 

เมื่อพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังน้ี 
9.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
กรณีท่ี 1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น จากการออก CHO-W3 
 1.1 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ CHO-W3 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังจํานวน 

 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ CHO-W3 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังจํานวนตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะ
ไม่ได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้นลดลง 

 1.2 หากไม่มีการใช้สิทธิ CHO-W3 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังจํานวน 
Control Dilution = จํานวนหุ้นรองรับ CHO-W3 / (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับ CHO-W3) 

                            = 457,154,498 / (2,049,878,230 + 457,154,498) 
                            = 18.23 % 

 หากไม่มีการใช้สิทธิ CHO-W3 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังจํานวนผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบของ
สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 18.23 

กรณีท่ี 2  ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น จากการออกหุ้นเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการใช้แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
เพิ่มเติม 
 2.1 หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในส่วนท่ีเพ่ิมเติมท้ังจํานวน 

Control Dilution = จํานวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพเติม /  
                           (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทุนท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพเติม) 
                       = 75,000,000 / (2,049,878,230 + 75,000,000) 
                       = 3.53 % 
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 หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในส่วนท่ีเพิ่มเติมท้ังจํานวน ผู้ถือหุ้นเดิม
จะได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 3.53 

 2.2 หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในส่วนท่ีเพิ่มเติม 
Control Dilution = จํานวนหุ้นเพิ่มทุนท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพเติม / 
                           (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทุนท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพเติม) 

                            = 0 / (2,049,878,230 + 0) 
                            = 0 % 

 หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการใช้สิทธิแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในส่วนท่ีเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นเดิม
จะไม่ได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้นลดลง 

9.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
โดย Price Dilution =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทท่ีจะกําหนดวันออกและเสนขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลัง
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจําปี 2565 (เพื่อให้สามารถคํานวนผลกระทบต่อราคา สมมุติให้ใช้ราคาถัวเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 ระหว่างวันท่ี 3 ถึง
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงเท่ากับ 0.992 บาทต่อหุ้น*)  
*  ท้ังน้ีตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน โดยตัวเลขท่ีแน่นอน
จะขึ้นอยู่กับราคาและจํานวนการซ้ือขายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในวันท่ีใช้คํานวณตามสิทธิ 

กรณีท่ี 1 ผลกระทบด้านการลดลงของราคาจากการออก CHO-W3 
 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ CHO-W3 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังจํานวน 

 ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย CHO-W3 
x จํานวนหุ้นท่ีจัดสรรให้ CHO-W3) + (ราคาใช้สิทธิ CHO-W3 x จํานวนหุ้นท่ีจัดสรรให้ CHO-W3)) / (จํานวน
หุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นท่ีจัดสรรให้ CHO-W3) 
                                  = (0.992 x 2,049,878,230) + (0 x 457,154,498) + (1.10 x 457,154,498) 
                                      / (2,049,878,230 + 457,154,498) 
                                  = 1.012 บาทต่อหุ้น 

 Price Dilution     = (0.992 – 1.012) / 0.992 
                                  = -2.02 % 

 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ CHO-W3 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังจํานวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะเกิดผลกระทบด้านการ
เพิ่มขึ้นของราคา ร้อยละ 2.02 

กรณีท่ี 2  ผลกระทบด้านการลดลงของราคา จากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติม 
หากมีการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังจํานวน 

 ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิหุ้นกู้แปลง
สภาพ x จํานวนหุ้นทีจัดสรรให้หุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติม)) / (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นทีจัดสรรให้หุ้นกู้
แปลงสภาพเพ่ิมเติม) 

 ราคาใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x ส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกิน 10%  
                                     =  0.992 x 0.90 = 0.8928 
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 ราคาตลาดหลังเสนอขาย      = (0.992 x 2,049,878,230) + (0.8928 x 75,000,000)  
                                        /(2,049,878,230 + 75,000,000) 
                                      = 0.988 บาทต่อหุ้น 

 Price Dilution        = (0.992 – 0.988) / 0.992 
                                     = 0.40 % 
 หากมีการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังจํานวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะเกิดผลกระทบด้านการลดลงของ

ราคา ร้อยละ 0.40 

10.  การดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565  25 กุมภาพันธ์ 2565 
2 กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 

2565 (Record date) 
14 มีนาคม 2565 

3 กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 26 เมษายน 2565 
4 การกําหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิม แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดหลังจาก

ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจําปี 2565 

5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) 

6 การกําหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นท่ี 3 (CHO-W3) 

7 กําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นท่ี 
3 (CHO-W3) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมิสิทธิ 

1  มิถุนายน 2565 

8 การจดทะเบียนเพิ่มทุนและเพิ่มทุนชําระแล้ว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันท่ีได้

ชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแล้ว
9 นําหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากจดทะเบียน

เพิ่มทุนชําระแล้ว 
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

      (นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)    
                       กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                    


