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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 
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