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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

วัน เวลา สถานท่ีประชุม 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สํานักงาน

สาขา (1) ช้ัน 3 เลขท่ี 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10120 
 

รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 จํานวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดจํานวน 7 ท่าน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด มีรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแล 

  กิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ  

  กํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนด 
  ค่าตอบแทน 

4. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting 
5. นายอนุสรณ์  ธรรมใจ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท 
7. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง  

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ CSR 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM ดังน้ี 

1. นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / รองประธาน 
    เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางพานทอง  โนวะ   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะ 
     ผู้บริหารด้านการเงิน  

3. นายอภิชัย ชุมศรี   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 
ประธานคณะผู้บริหารด้านบริหารความเส่ียง / เลขานุการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียงสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

4. นายผาด พิมรินทร์   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 
    ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นายนพรัตน์ แสงสว่าง   กรรมการบริหาร /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะ 
     ผู้บริหารการผลิต 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

หน้าที่ 2/27 

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสิริมนพร สิริยะวงศ์ไพศาล 
ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวทาริกา เกียรติบารมี และนางสาวฐิติยา เจริญจิระขจร 
ผู้ร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงการประชุม นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท 

 
พร้อมกันน้ีได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด นายสุ

พล ค้าพลอยดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นางสาวบงกช อํ่าเสง่ียม นายณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล และนายพิชาภพ ชนาธิป
พงษ์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ นายณัฐพร เมืองจันทรา มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นในวันน้ี หลังจากน้ันได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
ก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป 

 
 พิธีกรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน 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 ให้ถือว่าหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึง 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 
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(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเก่ียวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและ

วิธีการคํานวณคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
ดังต่อไปน้ี  

 
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
 เน่ืองจากการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
 ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting โดยพิจารณาเลือกลงคะแนนเสียง “เห็น

ด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในช่วงเวลาเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที กรณีไม่ได้
ลงคะแนนใด ๆ หรือไม่ได้ส่งการลงคะแนนกลับมา ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยทันที  

 กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปล่ียนแปลงการลงคะแนน สามารถทําได้โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกคร้ัง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไป
แล้ว (ครบกําหนด 1 นาที) ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปล่ียนการลงคะแนนได้ สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์
มือถือหรือแท็บเลท ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรมซูม (Zoom) กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทําการลงคะแนนท่ีเมนู      
E-Voting 

 เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting หรือโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ  

 สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นับหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นได้ ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศ ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกัน
ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือเพื่อหรือในนามผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว 

 
วิธีการนับคะแนน สําหรับการนับคะแนนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
 ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ท่ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ท่ีลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบ

ฉันทะ และผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนย้อนหลังในวาระท่ีมีมติท่ีประชุมแล้วได้ 
 คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ

ฉันทะ ทําให้จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน   
 ท้ังน้ี ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ และแสดงเจตนาไว้ ตาม

หนังสือมอบฉันทะด้วย   
 ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จส้ินการนับคะแนนในแต่ละวาระ 
 ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทําการโหวตเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด 
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ขั้นตอนการถามคําถามในที่ประชุม 
 กรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามด้วยพิมพ์ข้อความ สามารถทําได้ ดังน้ี 

- ให้ท่านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ 
- กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

 กรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังน้ี 
- ให้ท่านไปท่ีเมนู Participant ทางด้านล่างโปรแกรม Zoom และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) 
- เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกดปุ่ม Unmute และเปิดไมค์ใน
อุปกรณ์ของท่าน กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมา
ทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดําเนินรายการจะได้ทําการอา่นคําถามของท่านให้ท่ีประชุมแทนท่าน 

- ในการถามคําถามแต่ละครั้ง ท้ังทางการพิมพ์ข้อความหรือทางการสนทนา ขอความกรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่าน
เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มคําถามทุกคร้ังเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคําถามในแต่ละวาระ กรณีไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทาง
บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมต่อ หรือหากผู้ถือหุ้นมีคําถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คําถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าท่ี
จะทําการอ่านคําถามของท่านในภายหลัง 

 
มติของท่ีประชุมในวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 5 วาระท่ี 7 และวาระท่ี 12 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนของผู้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด สําหรับวาระท่ี 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และวาระท่ี 8 ถึงวาระท่ี 11 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.02 น.  

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม 
พร้อมท้ังกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) 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 41 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังส้ิน 745,474,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.0931 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 15 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จํานวน 26 ราย ถือว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดของ
บริษัทฯ ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 แล้วก่อนท่ีจะเริ่มการประชุมในวาระต่าง ๆ 
ผู้ดําเนินการประชุมได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถามหรือการแสดงความเห็นระหว่างการประชุมให้ท่ีประชุม
ทราบ ดังน้ี 
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1. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระของบริษัทตลอดการประชุม 
ตามหน้าจอท่ีแสดง กรณีท่ีผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะ 
ซ่ึงผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทําการบันทึกคะแนนเสียงตามท่ีผู้ถือหุ้น
กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว 

2. จากสถานการณ์ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสํานักงานสาขาท่ี 1 ของบริษัทฯ ภายใต้ พระราชกําหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีเก่ียวข้อง
โดยมีรายละเอียดท่ีได้จัดส่งไปตามหนังสือเชิญประชุมฯ ถึงผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

3. การประชุมผ่านระบบ E-AGM ของบริษัทฯ เป็นรูปแบบ Single System (E-Meeting/E-Voting/E-Processing) ในครั้งน้ี 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีเป็นผู้ให้บริการระบบ ซ่ึงได้
ประเมินตนเองกับหน่วยงานสํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน ประมวลผลระบบนับ
คะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันน้ีบริษัทฯ ได้แจ้งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM Username และ Password 
กลับให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุมฯ พร้อมมีหน่วยงาน IT Service รองรับ 

4. ในการประชุมระบบ E-AGM ตามข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก หรือตามท่ี
กําหนดไว้ในแต่ละวาระของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น
เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด โดยการกล่าวใน
ท่ีประชุม และส่งบัตรท่ีมีลายมือช่ือกํากับ พร้อมบันทึกภาพ และเสียงในการลงคะแนนของวาระน้ัน การประชุมทุกวาระให้
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการนับ
คะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ัน กรณี
ท่ีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไม่ดําเนินการทําเคร่ืองหมายใด บริษัทฯ จะถือว่ามีมติอนุมัติเห็นด้วยกับวาระท่ีนําเสนอของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

5. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระท่ีประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระท่ียังไม่ได้เริ่มพิจารณา ซ่ึงจํานวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 
และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพ่ิมหรือออกไปก่อน 
เม่ือบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และ
เป็นธรรม 

6. ในการดําเนินการประชุม บริษัทฯ ดําเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ท่ีจัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านโปรด
แจ้งช่ือ และนามสกุลเพ่ือเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ หากเป็นคําถามท่ีนอกเหนือจากวาระน้ัน ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระท่ี 
13 เร่ืองอื่น ๆ และเพ่ือให้การประชุมสามารถดําเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม และการเปล่ียนลําดับการประชุม
จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

7. ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทท้ังหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมคร้ังน้ีมีท้ังหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึง
เป็นสัดส่วนมากกว่าหน่ึงในสาม (1/3) และอยู่จนปิดการประชุมฯ ครบท้ัง 7 ท่าน 
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จากน้ัน ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมายให้นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยมี บริษัท แอสเซท โปร 
แมเนจเม้นท์ จํากัด ท่ีปรึกษาทางการเงิน ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กิจการ ซ่ึงกําหนดแนวปฏิบัติว่า บริษัทฯ ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากน้ัน
ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงได้จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 
13 ธันวาคม 2564 โดยได้จัดทําภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพรบ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cho.co.th “ส่วนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น” และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) ครั้งน้ี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยแจ้งว่าวาระน้ีต้องผ่านการรับรอง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงด
ออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 41 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,474,372 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงได้จัดขึ้นเม่ือ
วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) ดังน้ี 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
รับรอง 745,474,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,474,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง  
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วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีสรุปผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 440.67 ล้านบาท มี
ขาดทุนสุทธิ 475.32 ล้านบาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจําปี และคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้
ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ตามมาตรา 112 แห่ง 
พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2)  

 
นางพานทอง โนวะ – กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน (“CFO”) ได้รายงาน

โดยสรุปการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังน้ี  
 
งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสําหรับปี 475.32 ล้านบาท ซ่ึงขาดทุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 236.56 ล้านบาทจากปี

ก่อนหน้า หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.08 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ 440.67 ล้านบาท ลดลง 207.29 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังน้ี  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มีรายได้ 52.83 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เม่ือเทียบกับปีก่อน
หน้า 

2. กลุ่มออกแบบพิเศษ มีรายได้ 87.28 ล้านบาท ลดลง 219.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
จากผลกระทบของ COVID-19 ทําให้คู่ค้าในกลุ่มธุรกิจสายการบินท้ังในและต่างประเทศ ชะลอการส่ังซ้ือ 

3. กลุ่มงานบริหารงานและงานบริการ มีรายได้ 261.76 ล้านบาท ลดลง 15.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า จากผลกระทบของ COVID-19 ท่ีมีต่อรายได้จากสัญญาซ่อมบํารุงระยะยาวกับองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)  
 

พิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 พบว่า 
1. มีรายได้จากกลุ่มภายในประเทศจํานวน 382.82 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้ท้ังหมด ลดลง 189.79 ล้าน

บาท  
2. รายได้จากกลุ่มต่างประเทศจํานวน 19.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ท้ังหมด ลดลง 35.82 ล้านบาท  

เมื่อพิจารณาถึงผลกําไรของบริษัทฯ ในปี 2564 พบว่ามีผลขาดทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัด
จําหน่าย (Earnings before interest tax depreciation and amortization : “EBITDA”) จํานวน 204.15 ล้านบาท คงเหลือขาดทุน
สุทธิ จํานวน 475.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ท่ี EBITDA มีผลขาดทุนจํานวน 24.69 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 238.74 ล้าน
บาท พบว่ามี EBITDA ขาดทุนเพิ่มขึ้น 179.50 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 728 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีขาดทุนสุทธิ
เพ่ิมขึ้น 236.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  

 
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564 พบว่ามีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,221.70 ล้านบาท หน้ีสินรวมจํานวน 

2,340.60 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 881.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 แล้วมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 83.38 ล้านบาท โดย
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 56.18 ล้านบาท   
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อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ ในปี 2564 ของบริษัทฯ มีดังน้ี 
- มีอัตรากําไรขั้นต้น ติดลบร้อยละ 16.23 ของรายได้จากการขายและบริการ ซ่ึงลดลงจากปี 2563 ท่ีมีอัตรากําไรข้ันต้น อยู่

ท่ีร้อยละ 11.24 ของรายได้จากการขายและบริการ 
- อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ติดลบร้อยละ 61.01 ของรายได้จากการขายและบริการ ซ่ึงติดลบเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ท่ีมี

อัตรากําไรจากการดําเนินงานติดลบอยู่ท่ีร้อยละ 14.56 ของรายได้จากการขายและบริการ 
- อัตรากําไรสุทธิ ติดลบร้อยละ 107.86 ของรายได้รวม ซ่ึงติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ท่ีมีอัตรากําไรสุทธิติดลบอยู่ท่ีร้อยละ 

36.85 ของรายได้รวม 
 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debts to equity ratio : D/E ratio) เท่ากับ 2.66 เท่า 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ท่ีอยู่ในสัดส่วน 2.35 เท่า และมีอัตราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to 
Equity Ratio) เท่ากับ 2.22 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ท่ีอยู่ในสัดส่วน 2.04 เท่า 

 
ท้ังน้ี งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทว่าถูกต้องตามท่ี
ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท รวมท้ังได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณและเช่ือว่าหลักฐานจากการสอบบัญชีท่ีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความถึง โดยมีเรื่องสําคัญ
ในการตรวจสอบคือ การรับรู้รายได้ของงานตามสัญญา ซ่ึงผู้สอบบัญชีให้ความสนใจถึงการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญและประสบการณ์อย่างสูง
ของผู้บริหารของกลุ่มกิจการในการประมาณต้นทุนการก่อสร้าง และการประเมินช้ันความสําเร็จของงาน พบว่าการประเมินของผู้บริหาร
ของกลุ่มกิจการ เรื่องการรับรู้รายได้ของงานตามสัญญาน้ันมีความสมเหตุสมผล และไม่มีข้อผิดพลาดท่ีเป็นสาระสําคัญ ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2564 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
   นางสิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 

ดังน้ี 
1. ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการหารือร่วมกับกับทางสํานักงานก.ล.ต. เร่ืองการออกโทเก็น และโครงการ

ปรับเปล่ียนบริษัทเป็น Tech rider2023 เท่าท่ีจะสามารถเปิดเผยได้ในขณะน้ี และขอทราบมุมมองว่าจะมีส่วนช่วยใน
การฟื้นตัวของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใด 

2. บริษัทมีความกังวลในสภาวะตลาดหุ้นอเมริกาหรือไม่อย่างไร และมีมาตรการรับมืออย่างไรกับการลงทุนใน SPAC ใน
ตลาดหุ้นอเมริกา 

3. บริษัทมีความกังวลเก่ียวกับวิกฤติเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปีหรือปีครึ่งข้างหน้าน้ีหรือไม่อย่างไร หลังเกิด
inverted yield curve เม่ือไม่นานมาน้ี และบริษัทได้เตรียมรับมือหรือไม่อย่างไร 

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามผู้ถือหุ้น ดังน้ี 
o ในส่วนโทเคน (Token) น้ันบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าไปลงทุน แต่มีทีมงานในจังหวัดขอนแก่น ได้สร้างโทเก็นนในชื่อว่า 

KGO โดยเป็น Utility Token พร้อมใช้ (โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ในลักษณะพร้อมใช้) โดยจะไม่เข้าใน 
Exchange (กระดานซ้ือขายแลกเปล่ียน) ซ่ึงทางสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นในการประชุมว่ากรณีน้ีสามารถทําได้ 
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โดยทีมงานฯ ได้ทําหนังสือไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือขอให้แจ้งกลับมายังบริษัทฯในประเด็นท่ีได้หารือร่วมกัน
ดังกล่าว ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพิจารณาเข้าลงทุนหลังจากมีความชัดเจนด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในการนําโทเก็นมาใช้งาน
ท้ังหมดแล้ว ปัจจุบันทีมงานท่ีดําเนินการด้านโทเก็นน้ันตนเองเป็นผู้นําในการดําเนินการเป็นการส่วนตัว ยังไม่มีเงิน
ลงทุนจากบริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยจะจัดตั้งบริษัทข้ึนมารองรับช่ือว่า บริษัท อินฟินิทแลนด์ โฮลด้ิง จํากัด เป็นบริษัท
แม่ในการทําธุรกรรมโดยแยกเป็นบริษัทย่อย 3 บริษัทได้แก่ 1. บริษัท อินฟินิทแลนด์ โทเก็น จํากัด ทําธุรกิจท่ี
เก่ียวกับโทเก็น  2. บริษัท อินฟินิทแลนด์ เมต้า จํากัด ทําธุรกิจเกี่ยวกับ Metaverse และท่ีดินดิจิตอล 3. บริษัท 
อินฟินิทแลนด์ เกม แอนด์ เอ็นเอฟที จํากัด ทําธุรกิจเกี่ยวกับเกมส์ และ Non-Fungible Token (NFT) ซ่ึงท้ังสาม
บริษัทย่อยน้ีมีบริษัทอินฟินิทแลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 % หากประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังหมด เป็นท่ีชัดเจนแล้ว บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ (CHO) เข้าลงทุนในอนาคต 
ท้ังน้ีส่วนของ Tech Rider 2023 ท่ีเปิดเผยได้ จะเป็นการทําด้านเทคโนโลยีการเงิน (Fintech) ซ่ึงจะมีการเผยแพร่
ข่าวในเร็ว ๆ น้ี 

o ตามท่ีตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาตั้งแต่ต้นปี 2565 พบว่าในส่วนการระดมทุนรูปแบบ SPAC น้ันยัง
สามารถระดมทุนได้อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา มีการระดมทุนในรูปแบบ SPAC แล้วอีก 6 
ราย ซ่ึงให้ความเห็นว่าระดมทุนแบบ SPAC น้ียังมีโอกาสท่ีเปิดกว้าง แต่อาจมีประเด็นในด้านการเลือกบริษัท
เป้าหมายในการซื้อหรือควบรวมเพราะต้องเลือกบริษัทท่ีดี ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนในอนาคตอย่าง
ระมัดระวังและรอบคอบเพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อบริษัท 

 บริษัทฯ ให้สําคัญในการรักษาสภาพคล่องของบริษัทเป็นอันดับแรก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ซ่ึงในขณะน้ีได้มี 
คําส่ังซ้ือจากลูกค้าในธุรกิจการบิน มายังบริษัทเพิ่มขึ้น ส่วน Inverted  yield curve น้ัน ประเมินว่าไม่ได้มีความน่ากังวล
เกินไป เน่ืองจากเป็นการกู้ยืมเงินท่ีเกินขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่อาจส่งผลกระทบบ้างในส่วนของ SPAC เพราะผู้ลงทุน อาจ
ถอนการลงทุนเน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันมีผลตอบแทนดีกว่าอัตราดอกเบ้ียระยะยาว ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้มีการ
เตรียมการเข้าควบรวมบริษัทเป้าหมาย โดยใช้เงินกู้ยืม (PIPE Finance) ไว้แล้วเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่าน

การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 115,760 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า

ประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น  
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดให้

คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารองตามกฎหมายให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเป็นประจําทุกปี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2564 เป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมาย เน่ืองจากผลการดําเนินงานปี 2564 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน จํานวน 468.65 ล้านบาท 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2564  
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซ่ึงกําหนดให้

คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี และใน
กรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2564 เน่ืองจากผลการดําเนินงานปี 

2564 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน จํานวน 468.68 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
จํานวน 565.82 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง)  
 

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เน่ืองจากมีกรรมการ 3 ท่านท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน และเป็นไปตาม
หลักการกํากับดูแลท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระท้ัง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว คือ นายชัชวาล 
เตรียมวิจารณ์กุล นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย (ร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting) 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 สรุป

ใจความสําคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน
คณะกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้

โดยในปีน้ี กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 3 ท่าน ดังต่อไปน้ี 
1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกํากับ 

ดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนด 
    ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร 
 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการ
พิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 
26 มกราคม 2565 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
เพื่ อ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ลื อ ก ตั้ ง เป็ น ก ร ร ม ก า ร ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ท่ี ไ ด้ เ ปิ ด เผ ย ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting ตั้งแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2565 
เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือก
แต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีน้ี ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหาร
ความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ท้ังน้ี มีกรรมการบริษัทจํานวน 1 ท่าน คือ นาย
ชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งต้ังในครั้งน้ี (ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของ
บริษัทมาต้ังแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2556) ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้
ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ท่ีมีความ
เหมาะสม บริษัทฯจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการท่ีท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการท้ัง 3 ท่าน มีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุก
ประการ ดังต่อไปน้ี 

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

 
 โดยรายละเอียดเก่ียวกับ อายุ จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 และคํา
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 5 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นลงมติในวาระน้ีเป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงด
ออกเสียง) ดังน้ี 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น 
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย และ
นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตําแหน่ง
หน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ตามรายละเอยีดท่ีเสนอ 

 
5.1 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
5.2 นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 705,653,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 705,653,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 431,550 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 
5.3 นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย      0   เสียง 
 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระท่ี 6 ผู้ดําเนินการประชุม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการท้ัง 3 ท่านท่ีได้รับความไว้วางใจจาก
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึงกลับเข้าห้องประชุม และเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน  คร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อนําเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความ
เส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565 ประกอบด้วย ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่า
เบ้ียประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
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ตรวจสอบ เป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ินไม่เกิน 1,700,000 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่า
ประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีท่ีกําหนดสถานท่ีประชุม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ
ค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ซ่ึงคํานวณจากผลกําไรสุทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมายและอ่ืน ๆ 
เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) (ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ) โดย
ให้อํานาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ี รายละเอียด ปี 2564 
ปี 2565 

(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 
หมายเหตุ 

1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

 
12,500 บาท/การ

ประชุม* 
10,000 บาท/การ

ประชุม* 

 
12,500 บาท/การ

ประชุม* 
10,000 บาท/การ

ประชุม* 

 

2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

 
12,500 บาท/การ

ประชุม* 
10,000 บาท/การ

ประชุม* 

 
12,500 บาท/การ

ประชุม* 
10,000 บาท/การ

ประชุม* 

 

3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

 
 
 

10,000 บาท/การ
ประชุม* 

8,000 บาท/การประชุม* 

 
 
 

10,000 บาท/การ
ประชุม* 

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) 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่
เกิน 4,000,000 บาท 

(ส่ีล้านบาทถ้วน) 
 

ให้อํานาจประธานกรรมการ
บริษัทพิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคนตามความ
เหมาะสม 

6. ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ ตามท่ีจ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

ตามท่ีจ่ายจริง โดยไม่
เกิน 

25,000 บาทต่อรายต่อ
ปี 

 

* จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมเท่าน้ัน 
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ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี กจ.75/2561 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้
มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ 

 
ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังทําหน้าท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ถึง 7 

รอบปีบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7789 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประจําปี 2565 จํานวนไม่เกิน 3,050,000 บาทต่อปี เม่ือรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจํานวนไม่
เกิน 3,800,000 บาทต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7) ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถาม  

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
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มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 
2565 รวมท้ังส้ินไม่เกิน 3,050,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจํานวน
ไม่เกิน 3,800,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระท่ี 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 มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมตามท่ีบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไข และระยะเวลาท่ีกําหนดของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือจํานวน 
20,800,275 หุ้น  

 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไข และระยะเวลาท่ีกําหนด
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้
ข้อความต่อไปน้ีแทน 

 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 682,872,244.25 บาท (หกร้อยแปดสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยส่ีสิบส่ี 

บาทย่ีสิบห้าสตางค์) 
  แบ่งออกเป็น 2,731,488,977 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดล้านส่ีแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อย 

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

เจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- 
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กับท้ังพิจารณาให้กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทุกประการ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ. 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป(General Mandate) 

จํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right 
Offering) 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่าตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติ
เป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงการมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบริษัทในการกําหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ รวมถึงพิจารณากําหนด และ/หรือ แก้ไข
เพ่ิมเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป (General Mandate) ดังกล่าว ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและให้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและสมควร
อันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงอํานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

(1)  พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวท้ังจํานวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงพิจารณากําหนดอัตราส่วนการจองซ้ือ สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กําหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชําระเงินค่าหุ้น เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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(2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็นและ
สมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย รวมท้ังการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ 
การให้ข้อมูล การลงนาม การย่ืนคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด รวมท้ัง
เอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนการ
นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น 

 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 โดยเง่ือนไขการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ทุก
ประการ 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระ

น้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  
 

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) จํานวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
ไม่เห็นด้วย 111 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
บัตรเสีย 0 เสียง 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รุ่นที่ 3 (CHO-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เดิม (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 457,154,498 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 3” หรือ “CHO-W3”) จํานวนไม่เกิน  457,154,498 หน่วย 
ชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถเปล่ียนมือได้ ตามรายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นท่ี 3 
(CHO-W3) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8) ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถเปล่ียนมือได้ 
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) 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 457,154,498  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับร้อยละ 22.30 ต่อ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ท้ังน้ี เม่ือนําจํานวนหุ้นรองรับในคร้ังน้ีรวมกับจํานวนหุ้นท่ีจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพใน
คร้ังอื่น คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับร้อยละ 33.81 ต่อจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดท้ังหมด
ของบริษัท ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  

วิธิการจัดสรร :  เป็นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซ่ึงในการคํานวณสิทธิของผู้
ถือหุ้นแต่ละราย ท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิง ท้ังภายหลังการคํานวณแล้วมีจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรท้ังหมด บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีเหลือจํานวนดังกล่าว โดยบริษัทจะกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบ
จัดสรรแสดงสิทธิฯ รุ่นท่ี 3 (Record Date) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 แล้ว  

ราคาใช้สิทธิ : ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.10 บาทต่อหุ้น  
(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันทําการสุดท้ายของเดือน
พฤษภาคม เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ในช่วงอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ให้เล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันสุดท้าย
ก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิคร้ังดังกล่าว) 
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ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CHO-W3 (“ความจํานงในการใช้สิทธิฯ”) 
ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้
สิทธิระหว่างเวลา 09.00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายอยู่ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย
ในคร้ังน้ี เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาด
หลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมกีารซ้ือขายอยู่ 

เง่ือนไขการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

:  บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี ท้ังน้ีมี วัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

(ก). เม่ือบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข). เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิม และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ในราคาท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคํานวณได้ตาม
วิธีการใช้ราคาตลาดในการขณะเสนอขายหุ้นน้ันของราคา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริษัท” 

(ค). เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรัพย์น้ันให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ เช่น เสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหม่โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นท่ี
ออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของราคา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” 

(ง). เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(จ). เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหัก

สํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ  ระหว่างอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี  

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

ท้ังน้ี มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มี
อํานาจในการดําเนินการใด ๆ รวมท้ังเป็นผู้พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องกับการปรับหรือเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ โดยจะแจ้งการ
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ปรับอัตราและราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ ก่อนวันท่ีอัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมี
ผลบังคับ

ข้อกําหนดกรณีท่ีมีใบสําคัญ
แสดงสิทธิเหลืออยู่ 

: บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ท้ังจํานวน 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  : มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจใน
การ 

1. กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อันจําเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการย่ืนขออนุญาตเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายอยู่ และ 

3. ดําเนินใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้ง
น้ี เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์นําเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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  
 

ท้ังน้ีมี กรณีผู้ถือ CHO-W3 ใช้สิทธิใช้ซ้ือหุ้นสามัญท่ีราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น ท้ังหมดคาดว่าจะได้รับเงินจํานวน 
502,869,947 บาท เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออก CHO-W3 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และลงทุนในโครงการยานยนต์
พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) และสถานีจ่ายพลังงานไฟฟ้า (EV Charging Station) รวมถึงเพ่ือใช้ชําระหน้ีสินบริษัทฯ โดยมี
กําหนดการใช้เงินระหว่างไตรมาส 2 ปี 2565 ถึงไตรมาส 4 ปี 2567 พร้อมกันน้ี เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการ 
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1. กําหนด และแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเป็นและสมควรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น 
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ 
และการย่ืนขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญ
ของบริษัทมีการซ้ือขายอยู่ และ 

3. ดําเนินใด ๆ ตามท่ีจําเป็น และสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทจะไม่ขยายอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รุ่นท่ี 3 (CHO-W3) จํานวนไม่เกิน 457,154,498 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวท้ิงท้ังจํานวน และกําหนดวันกําหนดรายช่ือ (Record Date) ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร 
CHO-W3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดหลังจากได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 
 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระน้ีจะต้องพิจารณาวาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 เน่ืองจากเป็นวาระต่อเน่ือง) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นท่ี 3 
(CHO-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 457,154,498 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอในท่ีประชุม 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

หน้าที่ 23/27 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 133,038,624.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 682,872,244.25 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 815,910,868.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 532,154,498 หุ้น มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รุ่นท่ี 3 (CHO-W3) 

และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
ของบริษัทฯเพ่ิมเติม (ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) จึงขอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 133,038,624.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 682,872,244.25 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 815,910,868.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 532,154,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท แยกเป็น 

(ก). เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) จํานวน 
457,154,498 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ  

(ข). เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม 
(ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) จํานวน 
75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance 
Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณสนธิ 

ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ทําให้บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 

 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 815,910,868.75 บาท (แปดร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนแปดร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ด 

สิบห้าสตางค์) 
  แบ่งออกเป็น 3,263,643,475 หุ้น (สามพันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนส่ีหม่ืนสามพันส่ีร้อยเจ็ดสิบ 

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

ห้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- 
 

กับท้ังพิจารณาให้กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทุกประการ 
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ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  

 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระ
น้ีจะต้องพิจารณาวาระท่ี 12 เน่ืองจากเป็นวาระต่อเน่ือง) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 133,038,624.50 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 532,154,498 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นท่ี 3 (CHO-W3) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง 

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

การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท
เพิ่มเติม (ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) 

ผู้ดําเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ เสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงของบริษัทฯเพิ่มเติม (ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงจัด
ประชุมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9) และสรุปสาระสําคัญรายละเอียดเบื้องต้นของการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8) 
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ประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
1. บริษัทจะมีสภาพคล่องมากข้ึนจากเงินทุนหมุนเวียนท่ีได้รับจากเงินเพ่ิมทุน  ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้มีเงินเพียงพอในการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต 

2. บริษัทจะสามารถเพ่ิมฐานะทางการเงินเพื่อเพ่ิมความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดําเนินงานปกติในธุรกิจ
หลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท 

3. เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการ
ดําเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ท่ีมั่นคงและ
ย่ังยืนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
1. เงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนในครั้งน้ี จะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้

เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกําไร ให้กับบริษัทใน
อนาคต ท้ังน้ี หากผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้กับ
ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือหลังหักเงินสํารอง
ตามกฎหมาย ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีการ
เปล่ียนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่ผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

2. ผู้ได้รับสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 3 (CHO-W3) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
จากการดําเนิน เร่ิมตั้งแต่วันท่ีบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือ CHO-W3 ในแต่ละคราว ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหลักทรัพย์แปลงสภาพ ท่ีนํามาพิจารณาผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้น (Dilution Effects) ดังน้ี  

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

2. หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติม จํานวน 75,000,000 หุ้น 
 

ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 532,154,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 457,154,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) จํานวน 457,154,498 หน่วย 

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท
ฯเพิ่มเติม (ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) 
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ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง)  

 
มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 43 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

รวมกันท้ังหมดเท่ากับ 745,590,132 หุ้น 
  

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 532,154,498 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นท่ี 3 (“CHO-
W3”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะ 
เจาะจง ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯเพิ่มเติม (ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
2/2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564) ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออก
เสียง) ดังน้ี 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 745,590,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 745,590,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้ช้ีแจงว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคําถามล่วงหน้าได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ
การประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามมาล่วงหน้า  

 
การพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ น้ัน บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กําหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
ในการประชุมคร้ังน้ี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
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 นายเอกชัย เมธาวิชิต – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภาระหน้ีสินจํานวนมาก บริษัทฯ จะจัดการอย่างไรในภาวะดอกเบี้ยท่ีอาจ
เป็นขาขึ้น และจะมีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มอีกหรือไม่ และกําไรจาก SPAC คาดว่าจะบันทึกบัญชีได้ในไตรมาสใด 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่า ขอขอบคุณคําถามจากท่านผู้ถือ
หุ้น การจัดการเร่ืองหน้ีสินจํานวนมากน้ี ได้เตรียมแผนดําเนินการตามท่ีได้เสนอในวาระที่ 9 การออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิม
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) เพื่อสร้างสภาพคล่องและนําเงินท่ีได้ไปชําระหน้ีบางส่วนเพื่อลดหน้ีสินของ
บริษัท ส่วนกําไรจาก SPAC น้ันยังไม่สามารถชี้แจงอย่างละเอียดได้ โดยอยู่ระหว่างดําเนินการตามหลักเกณฑ์เพ่ือให้
สามารถบันทึกบัญชีในปี 2565 ได้ เพื่อให้สามารถรับรู้ในส่วนกระแสเงินสดมายังบริษัทฯ ในปี 2566 เพื่อนําไปจัดการ
หน้ีสินส่วนของหุ้นกู้และธนาคารพานิชย์ ท้ังน้ีคาดว่าภายในปี 2565 หน้ีสินของบริษัทฯ จะกลับมาสู่สภาวะปกติตาม
แนวทางไว้วางแผนไว้ และส่วนของ SPAC ประเมินว่าดําเนินการไปได้ด้วยดีตามแผนงานท่ีวางไว้ 

 
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-AGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เร่ือง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 เพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นได้ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

 
ปิดประชุม 

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ กล่าวในนามประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่านท่ีได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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