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แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)   

วันท่ี 5 เมษายน 2564 
 

ข้าพเจ้า บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 5 
เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.05 น. ถึง 11.44 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปน้ี  

 
1. การลดทุน / การเพ่ิมทุน  
1.1 การลดทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นําเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จํานวน 258,522,628.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 588,998,932.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จํานวน 330,476,304.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจํานวน 1,034,090,513 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นหุ้นสามัญท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ CHO-
W2 และคงเหลือจากการรองรับการเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ท่ีครบกําหนดเวลาแล้วและบริษัทไม่ได้ขยาย
เวลาเพิ่มเติม 
1.2 การเพ่ิมทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นําเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จํานวน 108,168,851.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 330,476,304.25 บาท (ภายหลังการ
ลดทุน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 438,645,156.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 432,675,407 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 108,168,851.75 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้  
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม  
(บาท) 

แบบกําหนด
วัตถุประสงค์ ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 432,675,407 0.25 108,168,851.75 
หุ้นบุริมสิทธ์ิ - - - 

� แบบมอบอํานาจ
ท่ัวไป (General 
Mandate) 

หุ้นสามัญ - - - 
หุ้นบุริมสิทธ์ิ - - - 

 
ท้ังนี้  ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจํานวนเท่ากับ 588,998,932.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 

330,476,304.25 บาท  
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2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น อัตราส่วน  
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย  
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซ้ือ และชําระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

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

432,675,407 หุ้น อัตราแปลง
สภาพ เท่ากับ 
จํานวน เงินต้น
ของหุ้นกู้ แปลง
สภาพหาร ด้วย
ราคาแปลง 

สภาพ 

ไม่ตํ่ากว่าร้อย 
ละ 90 ของ 
ราคาตลาด 
(ราคาแปลง 

สภาพ) 

จะกําหนด
ภายหลัง โปรด
พิจารณาหมาย
เหตุข้อท่ี 3 

เพ่ือรองรับการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของ หุ้นกู้

แปลงสภาพซ่ึง เสนอขาย
ให้แก่ บคุคลในวงจํากัด 
ซ่ึง เป็นผู้ลงทุนสถาบัน 

(โปรดพิจารณาหมาย เหตุ
ข้อท่ี 1 และสรุป 
สาระสําคัญของ 

ข้อกําหนดและ เงื่อนไข
ของหุ้นกู้ แปลงสภาพตาม 

เอกสารแนบท้าย 1) 
หมายเหตุ:  
1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 400,000,000 บาท ให้แก่
บุคคลในวงจํากัดซ่ึงเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance 
Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)  โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจํานวนไม่เกิน 10 รายใน
รอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามนิยามข้อ 43(1) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.17/2561 เร่ือง การขอ
อนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ (“ประกาศท่ี ทจ. 17/2561”) และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด ทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน ท้ังนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดคํานวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทําการ
ติดต่อกันก่อนวันท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ท้ังนี้ราคาถ่ัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก คํานวณจากราคาปิดถ่วง
น้ําหนักด้วยปริมาณการซ้ือขายในแต่ละวันทําการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion 
Price)”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คํานวณข้างต้นตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้น
ชดเชยเพ่ิมเติมในลักษณะท่ีทําให้การคํานวณหุ้นท้ังหมดท่ีจะออกในมูลค่าท่ีตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

2. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซ่ึงจํากัดความรับผิดท่ีได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน 
AO Fund และ AO Fund 1  ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การกํากับของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล
เร่ืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะ
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ปานกลางถึงระยะยาว โดย ลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพ่ือให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาด
กลางซ่ึงจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุน
ให้แก่บริษัทต่างๆ เพ่ือเป็นเงินทุน หมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับ
โครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1  ยังเป็นกองทุนท่ีได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและ
จําหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  
บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จํากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผู้จัดการ กองทุน
ของ AO Fund ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศสิงคโปร์ และ ข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคาร
กลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งต้ัง จาก AO Fund และ AO 
Fund 1  ให้เป็นผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1  ดังนั้น AO Fund และ 
AO Fund 1  จึงเป็น ผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ท่ี กจ. 4/2560 เร่ืองการกําหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพในวงจํากัดคร้ังนี้เป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศท่ี ทจ. 17/2561  

3. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอํานาจใน
การกําหนด รายละเอียด แก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
เพ่ือให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปน้ี  
(1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตาม

ความเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันท่ีออกหุ้นกู้แปลง สภาพ มูล
ค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตรา
ดอกเบี้ย การคํานวณและวิธีการชําระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลง สภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกําหนด
เหตุการณ์ท่ีบริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลง
สภาพ ท้ังนี้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในฐานะผู้รับมอบอํานาจจะกําหนดราคาแปลงสภาพในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะ
ตลาดในช่วงท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพ่ือรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

(2) การแต่งต้ังท่ีปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวข้องกับการ ติดต่อให้
ข้อมูล และย่ืนเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร  

(3) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงาน
ผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจดัสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงรวมถึงการ ติดต่อ การย่ืน การ
แก้ไข การเพ่ิมเติม การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และ
เอกสารต่าง ๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ 
และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ การนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  
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(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพ่ือให้การ 
ดําเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสําเร็จลุล่วง  
 ท้ังนี้ความสําเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง

รวมถึงการทําการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ท่ีสําเร็จลุล่วงของ AO Fund ในธุรกิจและการ ดําเนินงานของ
บริษัทซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงการทําการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ในด้านนโยบายด้าน การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Anti-
Corruption Policy) และมาตรการลงโทษ (Sanctions)   

 กรณีท่ีมีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวท้ิง 
 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน   
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 มีมติยกเลิกสถานท่ีประชุมจากเดิมกําหนดจัด ณ 
ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย   
� กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 

เมษายน 2564  
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)   
4.1.  บริษัทจะจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 มีมติอนุมัติ ให้เพ่ิม
ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  

4.2. บริษัทจะย่ืนขอจดข้อจํากัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ใน
รอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

4.3.  บริษัทจะดําเนนิการย่ืนขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น 
ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องภายหลังจากท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น
หุ้นสามัญของบริษัท (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)  
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5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม   
 การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์

การใช้เงิน ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จํานวนเงินทุนท่ีจะนําไปใช้ 

โดยประมาณ (บาท) 
ระยะเวลาการใช้เงิน 

1. ใช้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและ
รวมถึงการลงทุนในโครงการในมือ และการ
ชําระหนี้ธนาคาร 

ไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายใน 6 เดือน 

2. ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่หรือลงทุนใน
โครงการในมือส่วนขยาย 

ไม่เกิน 100,000,000 บาท ภายใน 1-3 ปี 

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน   

6.1   เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดําเนินธุรกิจและการขยาย ธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต 

 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

7.1   เงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคร้ังนี้ จะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพ่ือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้
และผลกําไร ให้กับบริษัทในอนาคต ท้ังนี้ หากผลการดําเนินงานของบริษัทดีข้ึน ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับประโยชน์ผ่าน
ทางการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

7.2   ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานสุทธิ 
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เร่ิมต้ังแต่เม่ือได้ใช้สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ีได้จด
ทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว   

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออก ใหม่

ของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน (เอกสารแนบท้าย 1) 
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 9.   ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3 /2564 5 เมษายน 2564 
2. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/ 2564 (Record Date) 
22 เมษายน 2564 

3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564  25 พฤษภาคม 2564 
4. ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็นผู้

กําหนด 
5. จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 มีมติ
อนุมัติการเพ่ิมทุน 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
  
  
                                     ลายมือชื่อ...............................................กรรมการผู้มีอํานาจผูกพันบริษัท 
                              (นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และ นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย) 
 


