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เลขท่ี CHO 22/2565 
 

วันท่ี 25 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันท่ี 26 เมษายน 2565 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย: 
1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
2. รายงานประจําปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สําหรับงวดบัญชีส้ินสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ในรูปแบบ QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
3. รายละเอียดการจ่ายปันผล (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4) 
4. ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
5. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
6. ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2565 ท่ีเสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับ ปี 2564 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
7. รายละเอียดการเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 
8. สรุปสาระสําคัญรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)รุ่นท่ี 3 

(“CHO-W3”) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 10) 
9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 11 และพิจารณาวาะท่ี 12) 
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
11. ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
12. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2564 และ/หรือ รายงานความย่ังยืนประจําปี 2564 แบบรูปเล่ม 
14. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
15. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ซ่ึงเป็นการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน 
เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 และบริษัทได้จัดส่ง

สําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส่ง
มาด้วยลําดับท่ี 1 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ี

ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 440.67 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิ 475.32 ล้านบาท 
รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจําปี และคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ตามมาตรา 112 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซ่ึงส่งมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี  2564 ให้ท่ีประชุม

รับทราบ และเห็นสมควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ท่ีกําหนดให้ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 

2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากผลการดําเนินงานปี 2564 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 
 

เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจําปี 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการ

บริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุก
ปี และในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2564 เน่ืองจากผลการ

ดําเนินงานปี 2564 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 สรุปใจความ

สําคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน หน่ึงในสาม (1/3) 
ของจํานวนคณะกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้
ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 
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  โดยในปีน้ี กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 3 ท่าน ดังต่อไปน้ี 
1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / กรรมการกํากบัดูแลกิจการ บริหารความ 

เส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร 
 

   หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการพิจารณา
ร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    
ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ี พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง 
และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
เพื่อ รับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ 
https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting ตั้งแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 
ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2565 เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตาม
ข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ดังต่อไปน้ี 

 
1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหน่ึง  
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 และคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีน้ี ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ี
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ท้ังนี้ มีกรรมการ
บริษัทจํานวน 1 ท่าน คือ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หาก
ได้รับการแต่งตั้งในครั้งน้ี (ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2556) ซ่ึง
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ต้ังแต่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดย
ตลอด การรักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด 
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ท่ีมีความเหมาะสม บริษัทฯจึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการท่ีท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการท้ัง 3 ท่าน มีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่
ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังต่อไปน้ี 

 
1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความ 

เส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร 
 
เง่ือนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 

1/2565 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2565 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2565 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อความ
เหมาะสมในการรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการเท่ากับปี 2564 เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
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ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565 
ประกอบด้วย ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ินไม่เกิน 1,700,000 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจ
รักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กรณีท่ีกําหนดสถานท่ีประชุม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับ
คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ซ่ึงคํานวณจากผลกําไรสุทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมายและอ่ืน ๆ เป็นจํานวน
เงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) (ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไรสุทธิตามงบ
เฉพาะกิจการ) โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความ
เหมาะสม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6) 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น

ซ่ึงมาประชุม 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี กจ.75/2561 ซ่ึงกําหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังทําหน้าท่ีผู้สอบบัญชี

ของบริษัทไม่ถึง 7 รอบปีบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวบงกช อํ่าเสง่ียม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333 หรือ 
นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7789 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2565 จํานวนไม่
เกิน 3,050,000 บาทต่อปี เม่ือรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย จะรวมเป็นจํานวนไม่เกิน 
3,800,000 บาทต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7) 
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เง่ือนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 5,200,068.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 688,072,313.00 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 682,872,244.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจํานวน 20,800,275 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจาก

การใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไข และระยะเวลาท่ีกําหนดของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
คงเหลือจํานวน 20,800,275 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

5,200,068.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 688,072,313.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 682,872,244.25 
บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจํานวน 20,800,275 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือ
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไข และระยะเวลาที่กําหนดของหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ท้ังน้ีให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 682,872,244.25 บาท (หกร้อยแปดสิบสองล้าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยส่ีสิบส่ีบาทย่ีสิบ
ห้าสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,731,488,977 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
ล้านส่ีแสนแปดหม่ืนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ 2,731,488,977 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด

ล้านส่ีแสนแปดหม่ืนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี-
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป  (General 
Mandate) จํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
(Right Offering)   

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงการ
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทในการกําหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและ
เกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามรายละเอียดท่ี
เสนอทุกประการ รวมถึงพิจารณากําหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) ดังกล่าว ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและให้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ี
จําเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงอํานาจดังกล่าว
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวท้ังจํานวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ 
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพิจารณากําหนดอัตราส่วนการจองซ้ือ สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชําระ
เงินค่าหุ้น เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่าง 
ๆ อันจําเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย รวมท้ังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การย่ืนคําขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด รวมท้ังเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตน้ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 โดยเง่ือนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ทุกประการ 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นท่ี 3 (CHO-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 457,154,498 หน่วย   

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีบริษัทฯ มีมติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ช ทวี จํากัด 

(มหาชน) รุ่นท่ี 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 3” หรือ “CHO-W3”) จํานวนไม่เกิน 457,154,498 หน่วย ชนิด
ระบุช่ือผู้ถือและสามารถเปล่ียนมือได้ ตามรายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนรุ่นท่ี 3 (CHO-W3) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) จํานวนไม่เกิน 457,154,498 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึง
ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดง
สิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวท้ิงท้ัง
จํานวน 

  กําหนดวันกําหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร CHO-W3 คณะกรรมการบริษัทกําหนด
หลังจากได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระน้ีจะต้องพิจารณาวาระท่ี 11 และ 12 
เน่ืองจากเป็นวาระต่อเน่ือง) 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 133,038,624.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 682,872,244.25 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 815,910,868.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 532,154,498 หุ้น มูลค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ    

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนรุ่นท่ี 3 (CHO-W3) และเพื่อรองรับการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงของบริษัทฯเพิ่มเติม (ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือ
วันท่ี 13 ธันวาคม 2564) จึงขอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
133,038,624.50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9) 

  และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย
ให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
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ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

133,038,624.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 682,872,244.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 815,910,868.75 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 532,154,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) จํานวน 457,154,498 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯเพ่ิมเติม (ตามมติอนุมัติ
จากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) จํานวน 75,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ท้ังน้ีให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของ
นายทะเบียน 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระน้ีจะต้องพิจารณาวาระท่ี 12 เน่ืองจากเป็น
วาระต่อเน่ือง) 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 532,154,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับ

การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนรุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัทเพ่ิมเติม (ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564)   

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ เสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนรุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษัทฯเพ่ิมเติม (ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 815,910,868.75 บาท (แปดร้อยสิบห้าล้านเก้า
แสนหน่ึงหมื่นแปดร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้า
สตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 3,263,643,475 หุ้น (สามพันสองร้อยหกสิบสาม
ล้านหกแสนส่ีหมื่นสามพันส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ 3,263,643,475 หุ้น (สามพันสองร้อยหกสิบสาม

ล้านหกแสนส่ีหมื่นสามพันส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี-  
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ท่ี 2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 9) และสรุปสาระสําคัญรายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 

532,154,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 457,154,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) จํานวน 
457,154,498 หน่วย 

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่
เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯเพิ่มเติม (ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ น้ัน บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และส่งคําถามล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th ตั้งแต่
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามมาล่วงหน้า 

 
  อย่างไรก็ดี ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กําหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก
ท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ก็ได้ 

  
  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (Record Date) ในวันท่ี 14 
มีนาคม 2565 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกําหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้

ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น 
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และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพ่ือรับ
ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 10 และส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหน่ึง
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 2 ท่านของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วยลําดับท่ี 12 คือ (1) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (2) นายอาษา ประทีปเสน พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท และส่ง
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 15 พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมายัง 

1) ทางไปรษณีย์ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): info@cho.co.th 
และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท
ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท จึงขอเรียนเชิญ
ใ ห้ ท่ าน ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ง คํ า ถ าม ท่ี เ ก่ี ย วกั บ ว า ระก า รประ ชุ ม เ ป็ นก าร ล่ ว งห น้ า  รวม ถึ งบริ ษั ทขอความร่ ว มมื อ จ าก ท่ าน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาส่งคําถามถึงบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อท่ีบริษัทจะได้สรุปคําถาม และคําตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ท่ีประชุมฯ 
ได้รับทราบ และเข้าใจท่ัวกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคําถามพร้อมระบุช่ือ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ และอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ท่ี
สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: info@cho.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง “เลขานุการบริษัท” ตามท่ีอยู่ข้างต้น และ
เน่ืองจากบริษัทจะใช้ ช่ือผู้ใช้ (Username) ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ 
ดังน้ันผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 14 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 

        ขอแสดงความนับถือ    

                                                                            
                                            (นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์) 
          ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ของบริษัทฯ ฉบับน้ี พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุม

และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cho.co.th) 
2. บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2564 ผ่าน QR Code ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ซ่ึงได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 
2564 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 13 และส่งกลับมาท่ีนางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4304 3899 หรือ 0 
2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@cho.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังท่ีอยู่ของบริษัทฯ 



                                                                                                        
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 

13 | ห น้ า  
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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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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 

หน้าที่ 4/15 

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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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 

หน้าที่ 5/15 

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 
 

19 | ห น้ า  



                                                                                                        
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 

หน้าที่ 8/15 

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 

22 | ห น้ า  



                                                                                                        
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 

หน้าที่ 11/15 

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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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 
 
 รายงานประจําปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สําหรับงวดบัญชี

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่าน QR Code  
  
 
 
 

 
 รายงานความย่ังยืนประจําปี 2564 ผ่าน QR Code  
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 
รายละเอียดการจ่ายปันผล 

 
   เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการ
จ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี และในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้จ่ายเงินปันผล 
 
   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจําปี 2564 เน่ืองจากผล
การดําเนินงานปี 2564 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท้ังน้ีจะมีผลเม่ือท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันท่ี 26 เมษายน 2565 อนุมัติ 
 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2560-2564 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย 
(งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 

(27.67) 41.70 72.30 (207.8) (466.14) 

เงินปันผลจ่าย                                                  
(ล้านบาท) 

0 0/1 0/2 0 0 

อัตราการจ่ายเงินปันผล                                      
(%) 

0 0 0 0 0 

หมายเหตุ :  /1 = ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ เน่ืองจากงบเฉพาะกิจการยังมีผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 15.72 ล้านบาท 

   /2 = งดการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องรักษากระแส
เงินสดไว้ เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

 
1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 

ช่ือ-สกุล นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 
สัญชาติ ไทย
อายุ 57 ปี 
ท่ีอยู่ 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 1: ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2559 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน 
วาระท่ี 2: ตั้งแต่วันท่ี 21 เมษายน 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2562 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
วาระท่ี 3: ตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2565 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระน้ี 
รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

 สาขาการสอบบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 
 คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย (CPA) 
 ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
 CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี 
 วุฒิบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสถาบันกรรมการไทย 
 How to develop Risk Management (HRM) รุ่นท่ี 06/2015 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 174/2013 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 2/2004 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 20/2004 
 

หลักสูตรอบรมสัมมนา กับ IOD และ SET 
 Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 
 CG Forum 1-4/2014 
 CGR Scorecard Workshop 
 Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 

2014 
 R-ACF 1/2016 
 Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016 

ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหาร
ความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ

เพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
 2560-2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธาน

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล 
เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) 

 2558-2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2551-2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 2547-2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
 2555-2557 รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สมาร์ทคอนซัลต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
 2556-2557 กรรมการ 

บริษัท ธ้ิงค์พลัส ดิจิตอล จํากัด 
 2555-2557 กรรมการ 

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากัด 
กิจการอื่นท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2564  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จากท้ังส้ิน 14 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 11 คร้ัง จากท้ังส้ิน 11 ครั้ง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากท้ังส้ิน 5 ครั้ง 
 เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง จากท้ังส้ิน 2 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากท้ังส้ิน 1 ครั้ง 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
 

2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
ช่ือ-สกุล นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
สัญชาติ ไทย
อายุ 67 ปี 
ท่ีอยู่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2538 (ดํารงตําแหน่งถึงเดือนเมษายน 2565 รวมเป็น

เวลา 26 ปี 8 เดือน 
 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระน้ี 
รวมเป็นเวลา 30 ปี 8 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  39,505,460 หุ้น จากหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังส้ิน 2,124,278,142 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.00005 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นพี่สาว ของนางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ   
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) SET/2012 
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2538-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2548-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 

 2563-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โมบิลิต้ี แอสอะเซอร์วิส 

 2535-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เยอรมัน ทรัค แอนด์ บัส จํากัด 
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 2532-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จํากัด 

 2559-2562 กรรมการบริษัท 
กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี 

 2552-2562 กรรรมการบริษัท 
บริษัท โอเจ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด 
 

กิจการอื่นท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2564  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จากท้ังส้ิน 14 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง จากท้ังส้ิน 2 ครั้ง 
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง จากท้ังส้ิน 1 ครั้ง 
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3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
 

ช่ือ-สกุล นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
สัญชาติ ไทย
อายุ 44 ปี 
ท่ีอยู่ 306-309 หมู่ท่ี 7 ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร 
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ วาระท่ี 1: ตั้งแต่วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 จนถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2556 

             รวมเป็นเวลา 5 เดือน 
วาระท่ี 2: ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2559 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน 
วาระท่ี 3: ตั้งแต่วันท่ี 21 เมษายน 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2562 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
วาระท่ี 4: ตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2565 
             รวมเป็นเวลา 3 ปี 
หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกคร้ัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี้ 
รวมเป็นเวลา 9 ปี 6 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตรชาย ของพ่ีชาย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

 Management, Brunel University 
ปริญญาตรี 

 Economics, Rissho University 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 82/2010 
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน  2557-ปัจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง    

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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บริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สตาร์เกต ออโต้ จํากัด 
 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีทวีแสงไทย

หนองเรือ 
 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการท่ัวไป 

บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จํากัด 
 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จํากัด 
 2527-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท ช.รวมทวี ลิสซ่ิงแอนด์เรียลเอสเตท จํากัด 
 2525-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท อาร์.ที.วี.ทรานสปอร์ต จํากัด 
 

กิจการอื่นท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 
 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2564  เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 14 คร้ัง จากท้ังส้ิน 14 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากท้ังส้ิน 5 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง จากท้ังส้ิน 2 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากท้ังส้ิน 1 ครั้ง 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 
คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 
 นิยามคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ 
 
1. เป็นกรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง
เป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ีให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ี
เกี่ยวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น 
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น) 
 

6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (หมายความรวมถึง ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบริษัท จนทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหน้ี ลูกหน้ี หรือผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว 
 

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ 
ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าท่ีและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ท่ีจะทําให้ไม่
สามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 

8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจท่ีจะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6  

 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ สําหรับปี 2565 ใน
รูปแบบค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาและเสนอจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ท่ี รายละเอียด ปี 2564 
ปี 2565 

(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 
หมายเหตุ 

1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
12,500 บาท/การประชุม*
10,000 บาท/การประชุม* 

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

 

2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

 
12,500 บาท/การประชุม* 
10,000 บาท/การประชุม* 

 

3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
 
 

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

 
 
 

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

 

4. ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
 

12,500 บาท/เดือน/คน 
10,000 บาท/เดือน/คน 

 
 

12,500 บาท/เดือน/คน 
10,000 บาท/เดือน/คน 

 

5. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีท่ี
บริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไร 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(ส่ีล้านบาทถ้วน) 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(ส่ีล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธานกรรมการ
บริษัทพิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคนตามความ
เหมาะสม 

6. ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ ตามท่ีจ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

ตามท่ีจ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

 

 * จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่าน้ัน 
ท้ังน้ี กําหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่า

จะมีมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอ่ืน โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการท้ังปี 2565 เป็นวงเงินรวมท้ังส้ินไม่เกิน 1,700,000 
บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีที่กําหนด
สถานที่ประชุม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ซ่ึงคํานวณจากผลกําไรสุทธิ 
หลังหักสํารองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไร
ตามงบเฉพาะกิจการ) โดยให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 
การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 

 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2565 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 โดยเสนอให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงมี
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

  รายนาม    เลขท่ีใบอนุญาต  จํานวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท 
1. นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม        3684    2 (ปี 2563-2564) 
2. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ       6333    3 (ปี 2562-2564) 
3. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์        7789    1 (ปี 2564) 
 

  นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 
รวมท้ังส้ิน 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จํานวน 3,050,000 บาท และของ
บริษัทย่อยรวมจํานวน 750,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี  

                      หน่วย : บาท 
 

รายละเอียด เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด “KPMG”
 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

(ปีท่ีขออนุมัติ) 
ค่าสอบบัญชี; 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 
บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จํากัด 

2,820,000
680,000
60,000

2,910,000
690,000
60,000

 
3,050,000 

690,000 
60,000 

 
4.81 
-0- 
-0- 

รวมค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 3,560,000 3,660,000 3,800,000 3.83 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 

88,000
4,500

85,000
4,500

 
87,000 
4,500 

 

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน (Non-Audit Fee) 92,500 99,500 91,500  
 
ผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็น
อิสระแต่อย่างใด 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
รายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) ทีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
ประเภทของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 3 
(“CHO-W3”) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถเปล่ียน
มือได้ 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 มิถุนายน 2565 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันครบกําหนดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 30 พฤษภาคม 2567 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
เสนอขาย 

: ไม่เกิน 457,154,498 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า) 
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น  

(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 457,154,498  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับร้อยละ 
22.30 ต่อจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2565 
ท้ังน้ี เม่ือนําจํานวนหุ้นรองรับในครั้งน้ีรวมกับจํานวนหุ้นท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพในคร้ังอื่น คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับร้อยละ 33.81 ต่อจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  

วิธิการจัดสรร :  เป็นการจัดรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซ่ึงใน
การคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าว
ท้ิง ท้ังภายหลังการคํานวณแล้วมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรร
ท้ังหมด บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจํานวนดังกล่าว โดย
บริษัทจะกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบจัดสรรแสดงสิทธิฯ รุ่นท่ี 3 
(Record Date) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 แล้ว 

ราคาใช้สิทธิ : ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.10 บาทต่อหุ้น  
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(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันทําการสุดท้าย

ของเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ในช่วงอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ให้เล่ือนวันกําหนดการ
ใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว) 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จะต้อง
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CHO-W3 (“ความจํานง
ในการใช้สิทธิฯ”) ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09.00 ถึง 16:00 น. ภายใน
ระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายอยู่ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออก
และเสนอขายในครั้งน้ี เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายอยู่ 

เง่ือนไขการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

:  บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี ท้ังน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

(ก). เม่ือบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผล
มาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข). เ ม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดิม และ/หรือ 
ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ในราคาท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 
ของราคาหุ้นท่ีคํานวณได้ตามวิธิรการใช้ราคาตลาดในการขณะเสนอขายหุ้น
น้ันของราคา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” 

(ค). เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรัพย์น้ันให้สิทธิแก่ผู้
ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธฺแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามัญ เช่น เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหม่
โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา “ราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” 

(ง). เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญท่ีออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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(จ). เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิ
หลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ) สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ  
ระหว่างอายุใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี  

(ฉ). เม่ือมีกรณีอื่นใด ๆ  อันทําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เสียสิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ อังพึงได้ โดยท่ีเหตุการณ์ใด ๆ 
น้ันไม่อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 

ท้ังน้ี มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ รวมท้ังเป็นผู้พิจารณากําหนดเง่ือนไข 
และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการปรับหรือเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและ
ราคาใช้สิทธิ โดยจะแจ้งการปรับอัตราและราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ ก่อน
วันท่ีอัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ

ข้อกําหนดกรณีท่ีมีใบสําคัญ
แสดงสิทธิเหลืออยู่ 

: บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ท้ังจํานวน 

เง่ือนไขอื่น ๆ  : มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มี
อํานาจในการ 

1. กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเป็นและสมควรท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย 
ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการย่ืนขออนุญาติเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมี
การซื้อขายอยู่ และ 

3. ดําเนินใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิในคร้ังน้ี เช่น พิจารณาแต่งต้ัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทจะ
ไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้
สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

นายทะเบียนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
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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 
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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                    
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ข้อบังคับบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

  
ข้อ 17.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 
ข้อ 18. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี

เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ

ในขณะน้ัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
  
 กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อกี 
 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 
ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีคําส่ังให้ออก 

 
ข้อ 22. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกันทํา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ี
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

  
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังน้ี ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  
 
ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการจะ
กําหนดก็ได้ 
 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
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กรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
 

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  
 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 
ข้อ 40. กิจการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ 
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ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอสิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามท่ีระบุไว้มายังบริษัทฯ ภายใน
วันท่ี 22 เมษายน 2565 เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูลวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง
อีเมล์ท่ีท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุม 
 
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปน้ี 
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาน้ี (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยลําดับท่ี 14) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

1.2 สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐาน
ประกอบด้วย 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 15) กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องของผู้
มอบฉันทะ 

2.3 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง
ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผู้มอบอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) 
1.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรอง

สําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
1.2 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว

ข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
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2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 15) กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรอง

สําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
2.3 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว

ข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

2.4 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น 
 
กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ีได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง

เอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคําแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน (ในกรณี
เป็นนิติบุคคล) 

 
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565 
 ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: info@cho.co.th 
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา (เลขานุการบริษัท) 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0 4304 3889-90 ต่อ 1112, 081-670-1913 

 
การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail 

จํานวน 2 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซ่ึงจะเป็น Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ โปรด
ศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีท่ียังไมไ่ด้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 
โปรดติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ค (Notebook) /แท็บเล็ด 
(Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน 

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ได้ดังน้ี 

ระบบ iOS 
 
 
 

ระบบ Android 
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3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุม
เท่าน้ัน 

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน กรณีท่ีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการ
นับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีท่ีผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ตามเบอร์
โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน E-Mail ท่ีจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
 

***การประชุม E-AGM น้ีจะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน*** 
 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้า

ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับ
ท่ี 15) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงตามท่ีบริษัทได้กําหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายใน
วันท่ี 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

 ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: info@cho.co.th 
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา (เลขานุการบริษัท) 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0 4304 3889-90 ต่อ 1112, 081-670-1913 

 
หมายเหตุ: กรณีท่ีผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามท่ีท่านได้ระบุมาในหนังสือ
มอบฉันทะ ซ่ึงในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง
เท่าน้ันไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
 
กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานําส่ง
ข้อมูลต่อไปน้ี  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอํานาจ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
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6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 
 ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: info@cho.co.th 
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา (เลขานุการบริษัท) 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0 4304 3889-90 ต่อ 1112, 081-670-1913 

 
การส่งคําแนะนําหรือคําถามเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-AGM 
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคําแนะนํา หรือคําถามต่าง ๆ สามารถกระทําได้ 2 วิธี ดังต่อไปน้ี 

 ส่งคําแนะนํา หรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 
o อีเมล์: info@cho.co.th 
o โทรศัพท์: 0 4304 3889-90 ต่อ 1112 เลขานุการบริษัท 

 ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างประชุม สําหรับผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือและ
นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคําแนะนํา หรือคําถามทุก
ครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคําแนะนําและคําถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

o ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) 
o ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนท่ีอุปกรณ์ของตนเอง 

หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบส่งคําเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากท่ีสนทนาเสร็จ
ทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมท่ีถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

 
ท้ังน้ี หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เร่ืองขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีท่ียืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน E-Mail ท่ีจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ
ไปให้ท่าน 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
  

 ข้าพเจ้า นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า 
ดังต่อไปนี ้

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01403-41-1 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  2 มีนาคม 2509 อายุ 56 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 7/528 หมู่ท่ี 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบัน 

• กรรมการอิสระ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย –ไม่มี- 
• มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 –ไม่มี- 
บริษัทจดทะเบียนอื่น  

-ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด (ฉะเชิงเทรา) 
• ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ 
• กรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิต Digital Economy มหาวิทยาลัยรังสิต 
• กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายเอกชน 
• กรรมการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 
• อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ 
 1.6 วุฒิการศึกษา 

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham University New York, U.S.A 
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Southeastern University, U.S.A 
• ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ Fordham University New York, U.S.A 
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (2 ปี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 
 ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director) 

1. Director Certification Program (DCP 28/2003) 
2. Director Accreditation Program (DAP) 
3. Strategy and Policy Development (SPD) 
4. Audit Committee Program (ACP) 
5. Role of the Chairman Program (RCP) 
6. Role of the Compensation Committee (RCC) 
7. Financial Statement for Directors (FSD) 
8. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
9. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
10. Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 
11. How New Foreign Bribery Laws Affect Companies in Thailand  
12. Anti-Corruption for Executive Program (5/2013) 

 
 1.7 ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุช่ือบริษัท ตําแหน่ง ปี พ.ศ.) 
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
  2554 – 2557 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2562 – ปัจจุบัน ผู้อํานวนการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ 
  2562 – ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิต Digital Economy มหาวิทยาลัยรังสิต 
  2562 – ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
  2562 – ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 
  2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด (ฉะเชิงเทรา) 
  2550 – 2562 อนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงประเมินรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
   กระทรวงการคลัง 
  2550 – 2562 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
  2550 – 2562 กรรมการ บริษัท ส่ือเสรีเพ่ือการปฏิรูป จํากัด 
  2558 – 2561 กรรมการ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด  
  2556 – 2561 อนุกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย พัฒนาสิทธิประโยชน์ และเงินสมทบ 
   สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
  2556 – 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 
 

 ข้ าพเจ้า นายอาษา ประทีปเสน ในฐานะดํารง ตํ าแหน่ง เ ป็น  กรรมการอิ สระ  และกรรมการตรวจสอบ  ของ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า 
ดังต่อไปนี ้

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00641-35-4 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  1 กรกฎาคม 2503 อายุ 61 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบัน 

• กรรมการกาํกับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง  
 สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย –ไม่มี- 
• ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 –ไม่มี- 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

  -ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2563-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา วิทยากรอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
• 2557-2563  ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 1.6 วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering Brunel University, United Kingdom 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 
 ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director) 

1. Director certification program: DCP 94/2007 
2. Finance for Non-finance-director: FND 37/2007 
3. Understanding fundamental financial statement 11/2007  
4. Audit committee program: ACP 39/2012 
5. Monitoring the internal audit function: MIA 13/2012  
6. Monitoring the system of internal control and risk management: MIR 13/2012 
7. Monitoring the quality of financial report: MFR 15/2012 
8. Monitoring fraud risk management: MFM 8/2012 

 
 1.7 ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุช่ือบริษัท ตําแหน่ง ปี พ.ศ.) 
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
  -ไม่มี- 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2563-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา วิทยากรอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 2535 - 2563 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  
 
 
 



                                                                                

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 13 

63 | ห น้ า  
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2564 และ/หรือ รายงานความย่ังยืนประจําปี 2564 (แบบรูปเล่ม) 
  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2564 ท่ีมีข้อมูลตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ผ่าน QR Code  

 
  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้จัดทํารายงานความย่ังยืนประจําปี 2564 ผ่าน QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดําเนินงาน
ด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ 

 
  ท้ังน้ี หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2564 ท่ีได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โดยมีเน้ือหาเช่นเดียวกัน
กับ QR Code และ/หรือรายงานความยั่นยืนประจําปี 2564 โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามท่ีระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อ
จัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ข้าพเจ้า ช่ือ ......................................................................................... นามสกุล ................................................................................... 
 
อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง        
 
อําเภอ/เขต    จังหวัด      รหัสไปรษณีย์   
 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................................ อีเมล์ ................................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปน้ี (กรุณาทําเคร่ืองหมายในช่อง ) 

รายงานประจําปี 2564 
 
 
 
 

รายงานความย่ังยืนประจําปี 2564 

 รูปเล่ม รูปเล่ม 
     ฉบับภาษาไทย     ฉบับภาษาไทย
     ฉบับภาษาอังกฤษ    ฉบับภาษาอังกฤษ

 
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ท่ี: 
โทรสารหมายเลข 0 4304 3899, 0 2973 4385 หรือ อีเมล์: yinghathai@cho.co.th 
หรือ ติดต่อขอรับ/หรือ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ท่ี 
  เลขานุการบริษัท 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
  สํานักงานใหญ่ เลขท่ี 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง 
  ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  

  โทรศัพท์ 0 4304 3880-90 ต่อ 1112 
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ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

วันท่ี ......... เดือน .......................พ.ศ .................  
 

ข้าพเจ้า.................................................................. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.................................................  
 
สัญชาติ.......................................อยู่บ้านเลขท่ี....................... ถนน........................................ตําบล/แขวง.............................................. 
 
อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................................  
 
อีเมล์ ......................................................................... โทรศัพท์มือถือ...............................................  

 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนท้ังส้ินรวม............................................หุ้น  
1. ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 

เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุม 
 

     เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 
     มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................... 
    หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ........................................................................ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 

ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม 
   อีเมล  ............................................................................. (โปรดระบุ) 
   เบอร์โทร (มือถือ) ................................................................. (โปรดระบุ) 
 
2. จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอสิกส์ (E-AGM) 

และการมอบฉันทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565 
3. เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมล์ท่ีท่านได้ระบุ 
4. ในวันประชุมฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขท่ีบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สําหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder  

         (..........................................................) 
หมายเหตุ: หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 15 และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมกับนําหนังสือมอบฉันทะ 
เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุมโดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันท่ีกําหนดด้วย และในกรณีที่ท่าน
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัทจัดการโดยซองไปรษณีย์ตอบรับ ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี ภายใน
วันที่ 22 เมษายน 2565 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น)  
(General Form)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ   

       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน      ตาํบล/แขวง       

Reside at     Road      Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       

Amphoe/Khet    Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) 
      Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                             เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                                                             shares, and having the right to vote equal to                                            votes as follows: 

 หุ้นสามญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                         เสียง 
  ordinary share       shares, having the right to vote equal to           votes, 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                                   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                                         เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                                   votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    

      Hereby appoint 

(1)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                            

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code              , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                               

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code                          , or 

 (3)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

age          years, resides at 

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       
Province    Postal Code       
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on April 26, 2022 at 2.00 pm 
will conduct broadcasting live only or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 
 

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

Remark 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 
splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั)  
(Proxy Forms Concerning Specific Details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
เขียนท่ี                         
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน)  
      Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited  

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี                         
holding the total amount of                            shares, and having the right to vote equal to                                           votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงัน้ี  
                       ordinary share                            shares, having the right to vote equal to                                                                votes,                                                  

 หุน้บุริมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี                         
                       preference share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 

  
 (3)  ขอมอบฉันทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code  

หรือ     นายอนุสรณ์  ธรรมใจ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ56 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 7/528 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 
10170  
Or Mr. Anuson Tamajai, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 56 years old, resides at 7/528 Moo 9, Sala Thammasop, Thawi 
Watthana, Bangkok 10170  

หรือ     นายอาษา  ประทีปเสน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ61  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Or Mr. Asa Prateepaser, Audit Committee and Independent Director, age 61 years old, resides at 314/122 Moo 5 Thung Khru,Bangkok 10140  
 

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on April 26, 2022 at 
2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

       วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2564 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัที ่13 ธันวาคม 2564  
  Agenda 1 To Consider Certifying the Minutes of the Extraordinary General Meeting No.2/2021 on December 13, 2021. 

 

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  
 

      วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 และพจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

 Agenda 2 Acknowledgement of the Company’s 2021 performance and approval of the Financial Statements of the 

Company and its subsidiaries ended December 31, 2021 and acknowledgment of the auditor’s report. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิดการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
 Agenda 3 Consideration to approve for the no allotment of net profit for the year 2021 as legal reserve. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 

      วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายปันผลประจําปี 2564 
 Agenda 4 Consideration to approve the dividend payment omission for the year 2021. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ 
 Agenda 5 Consideration to approve of the re-election of Directors to replace those retirements by rotation. 

5.1 นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กุล  กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน 
    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
5.1  Mr. Chatchawan Triamvichardkul Director, Independent Director, Audit Committee Chairman of Corporate   
    Governance, Risk Management Nomination and Compensation Committee 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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 5.2 นางสาวอศันา ทวแีสงสกุลไทย   กรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
 5.2 Miss Asana Taweesangsakulthai  Director, Executive Committee 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

5.3 นายศิริวฒัน์ ทวแีสงสกุลไทย  กรรมการบริษทั คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกาํหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

5.3   Mr. Siriwat Taveesangsakulthai Director, Corporate Governance, Risk Management, Nomination and Compensation  
Committee and Executive Committee 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 
 Agenda 6 Consideration to approve of the 2022 remuneration of Directors. 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2565 
 Agenda 7 Consideration to approve appointment of an auditor and set auditor fees for the year 2022. 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 5,200,068.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 688,072,313.00 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 682,872,244.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจํานวน 20,800,275 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติ
แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 4. ของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

Agenda 8 Consider and approve the Company’s registered capital decrease of THB 5,200,068.75 from the existing registered 
capital of THB 688,072,313.00 to the new registered capital of THB 682,872,244.25 by canceling unsold 20,800,275 

ordinary shares with the par value of THB 0.25 per share and amendment of the Company’s Memorandum of 

Association Article no 4. Registered Capital to reflect the Company’s registered capital decrease. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่
เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offer ing) 

 Agenda 9  Consider and approve the extension of allocation of the newly issued ordinary shares under the General Mandate, 
of not exceeding 520,716,484 shares with the par value of THB 0.25 per shares, to issuance and offering to existing 

shareholders in accordance with the right offering. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่10  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนรุ่นที ่ 3 (CHO-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Offer ing) จาํนวนไม่เกิน 457,154,498 หน่วย 

 Agenda 10  To Consider Approving of Issuing and Offering Warrant to Purchase Newly Issued Ordinary Shares Series 3 
(CHO-W3), Offering to the Company’s Shareholders (Right Offering) in an Amount of not Exceeding 457,154,498 

Units. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่11  พจิารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 133,038,624.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 682,872,244.25 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 815,910,868.75 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจาํนวน 532,154,498 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ
อนุมัติแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 Agenda 11  Consider and approve the Company’s registered capital increase of THB 133,038,624.50 from the existing registered 

capital of THB 682,872,244.25 to the new registered capital of THB 815,910,868.75 by issuing not more than 

532,154,498 newly issued ordinary shares with the par value of THB 0.25 per share and the amendment of the 

Company’s Memorandum of Association Article no 4.  Registered Capital to reflect the Company’s registered 

capital Increase. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่12  พจิารณาอนุมัตจิัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จาํนวนไม่เกิน 532,154,498 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนรุ่นที่ 3 (“CHO-W3”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันของบริษัทเพิม่เติม (ตามมตอินุมัตจิากทีป่ระชุม
วสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2564 ซึ่งจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2564) 

 Agenda 12  Consider and approve  the allocation of the newly issued ordinary shares, not exceeding 532,154,498 share with 
the par value of THB 0.25 per share to accommodate to the exercise of warrants to purchase newly issued 

ordinary shares series 3 (“CHO-W3”) and accommodate to the exercise of convertible debentures that issued and 
offered in private placement, which are not connected persons to the Company (It will be in accordance with the 

approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021 on December 13, 2021 in all respects). 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่13 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 
 Agenda 13 Consideration of Other Matters (If Any) 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 

                   (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีประบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a 
shareholder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 

in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหตุ 
1. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form is: 

      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย                                                                                                    
In the meeting of the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on April 26, 2022 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date, 
time and place if the meeting is rescheduled. 
 

     
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 

หนา้ 6 ของจาํนวน 6 หนา้ 
page 6 of number 6 page 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 15 
Enclosure No. 15 

73 | ห น้ า  

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
เขียนท่ี                         
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                             Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at          Road                                                               Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                 Province                                                              Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                     
being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited                      

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี                         
holding the total amount of                            shares, and having the right to vote equal to                                         votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงัน้ี  
                          ordinary share                               shares, having the right to vote equal to                                                               votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี                         
                       preference share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 

  
 (2)  ขอมอบฉันทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age        years, reside at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                 ,or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                  ,or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   
หรือ     นายอนุสรณ์  ธรรมใจ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ56 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 7/528 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 
10170  
Or Mr. Anuson Tamajai, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 56 years old, resides at 7/528 Moo 9, Sala Thammasop, Thawi 
Watthana, Bangkok 10170  

หรือ     นายอาษา  ประทีปเสน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ61  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Or Mr. Asa Prateepaser, Audit Committee and Independent Director, age 61 years old, resides at 314/122 Moo 5 Thung Khru,Bangkok 10140  
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on April 26, 2022 at 
2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉันทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั            หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุน้บุริมสิทธิ              หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                   เสียง 
   preference share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

       วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2564 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัที ่13 ธันวาคม 2564   
  Agenda 1 To Consider Certifying the Minutes of the Extraordinary General Meeting No.2/2021 on December 13, 2021. 

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  
 

      วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 และพจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

 Agenda 2 Acknowledgement of the Company’s 2021 performance and approval of the Financial Statements of the 
Company and its subsidiaries ended December 31, 2021 and acknowledgment of the auditor’s report. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิดการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
 Agenda 3 Consideration to approve for the no allotment of net profit for the year 2021 as legal reserve. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 

      วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายปันผลประจําปี 2564 
 Agenda 4 Consideration to approve the dividend payment omission for the year 2021. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ 
 Agenda 5 Consideration to approve of the re-election of Directors to replace those retirements by rotation. 

5.1 นายชชัวาล เตรียมวจิารณ์กุล  กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน 
    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
5.1  Mr. Chatchawan Triamvichardkul Director, Independent Director, Audit Committee Chairman of Corporate   
    Governance, Risk Management Nomination and Compensation Committee 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

 5.2 นางสาวอศันา ทวแีสงสกุลไทย   กรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
 5.2 Miss Asana Taweesangsakulthai  Director, Executive Committee 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

5.3 นายศิริวฒัน์ ทวแีสงสกุลไทย  กรรมการบริษทั คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกาํหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

5.3   Mr. Siriwat Taveesangsakulthai Director, Corporate Governance, Risk Management, Nomination and Compensation  
Committee and Executive Committee 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 
 Agenda 6 Consideration to approve of the 2022 remuneration of Directors. 

      (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 
 Agenda 7 Consideration to approve appointment of auditors and set auditor fees for the year 2022. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 5,200,068.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 688,072,313.00 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 682,872,244.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจํานวน 20,800,275 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติ
แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 4. ของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

Agenda 8 Consider and approve the Company’s registered capital decrease of THB 5,200,068.75 from the existing registered 
capital of THB 688,072,313.00 to the new registered capital of THB 682,872,244.25 by canceling unsold 20,800,275 

ordinary shares with the par value of THB 0.25 per share and amendment of the Company’s Memorandum of 

Association Article no 4. Registered Capital to reflect the Company’s registered capital decrease. 
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      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
            (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่
เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offer ing) 

 Agenda 9  Consider and approve the extension of allocation of the newly issued ordinary shares under the General Mandate, 
of not exceeding 520,716,484 shares with the par value of THB 0.25 per shares, to issuance and offering to existing 
shareholders in accordance with the right offering. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่10  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนรุ่นที ่ 3 (CHO-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Offer ing) จาํนวนไม่เกิน 457,154,498 หน่วย 

 Agenda 10  To Consider Approving of Issuing and Offering Warrant to Purchase Newly Issued Ordinary Shares Series 3 
(CHO-W3), Offering to the Company’s Shareholders (Right Offering) in an Amount of not Exceeding 457,154,498 

Units. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่11  พจิารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 133,038,624.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 682,872,244.25 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 815,910,868.75 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจาํนวน 532,154,498 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ
อนุมัติแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 Agenda 11  Consider and approve the Company’s registered capital increase of THB 133,038,624.50 from the existing registered 

capital of THB 682,872,244.25 to the new registered capital of THB 815,910,868.75 by issuing not more than 
532,154,498 newly issued ordinary shares with the par value of THB 0.25 per share and the amendment of the 

Company’s Memorandum of Association Article no 4.  Registered Capital to reflect the Company’s registered 

capital Increase. 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่12  พจิารณาอนุมัตจิัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จาํนวนไม่เกิน 532,154,498 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนรุ่นที่ 3 (“CHO-W3”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันของบริษัทเพิม่เติม (ตามมตอินุมัตจิากทีป่ระชุม
วสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2564 ซึ่งจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2564) 

 Agenda 12  Consider and approve  the allocation of the newly issued ordinary shares, not exceeding 532,154,498 share with 
the par value of THB 0.25 per share to accommodate to the exercise of warrants to purchase newly issued 

ordinary shares series 3 (“CHO-W3”) and accommodate to the exercise of convertible debentures that issued and 

offered in private placement, which are not connected persons to the Company (It will be in accordance with the 
approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021 on December 13, 2021 in all respects). 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่13 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 
 Agenda 13 Consideration of Other Matters (If Any)  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถ้ือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไมถื่อเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a 
shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
( ) 

หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes.  

4.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย                                                                                                     
In the meeting of the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on April 26, 2022 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date, 
time and place if the meeting is rescheduled. 
 

     
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                         votes            Disapprove                     votes                Abstain                                   votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                          votes            Disapprove                     votes                  Abstain                                   votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                          votes            Disapprove                     votes                  Abstain                                   votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                   votes            Disapprove                     votes                 Abstain                                   votes 
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