
 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 

 
วันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
รวมท้ังกฎหมาย และระเบียบอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 
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เลขท่ี CHO 14/2564 
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย: 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2564 
(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

2. สรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอสิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ 
6. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค) 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2564 มีมติให้เรียกประชุม

วิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ซ่ึงเป็นการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เท่าน้ัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ได้จัดส่ง

สําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 400 ล้านบาท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมี

มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 400 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance 
Opportunities Fund (“AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund1”) ซ่ึงบุคคล
ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนด
และเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 
 ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง

สภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าท่ี
ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ อัตราดอกเบ้ีย การคํานวณ และวิธีการชําระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันส้ินสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกําหนดเหตุการณ์ท่ีบริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ท้ังน้ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารใน
ฐานะผู้รับมอบอํานาจจะกําหนดราคาแปลงสภาพในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

(2) การแต่งตั้งท่ีปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คําขอ คําขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ในกรณีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามท่ีเห็นสมควร 

(3) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผย
ข้อมูลรายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้น
กู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ การย่ืน การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อน
ผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพ การนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
เพ่ือให้การดําเนินการตามท่ีระบุไว้ข้างต้นสําเร็จลุล่วง 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และเป็นบุคคลท่ีไม่เกี่ยวโยงกัน
กับบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท รวมถึงการมอบอํานาจในการกําหนดรายละเอียด แก้ไข หรือ
ดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด  

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระท่ี 2 นี้ เป็นวาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ดังน้ันเพื่อให้
วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เร่ืองทุนจด

ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษัทมีหุ้นสามัญท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ CHO-

W2 และคงเหลือจากการรองรับการเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ท่ีครบกําหนดเวลาแล้ว และ
บริษัทไม่ได้ขยายเวลาเพิ่มเติม ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทฯ จะมีการเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 
ๆ ต่อไป จึงจําเป็นจะต้องลดทุนจดทะเบียนส่วนท่ียังไม่เสนอขายและไม่ได้มีไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของ
หลักทรัพย์ใด ๆ 

 
  เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน จึงต้องลดทุนจดทะเบียนจํานวน 

258,522,628.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจํานวน 1,034,090,513 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการออกและเสนอขาย และไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามเง่ือนไข และ
ระยะเวลาท่ีกําหนด และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 

 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 330,476,304.25 บาท (สามร้อยสามสิบล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสามร้อยส่ีบาท 

ย่ีสิบห้าสตางค์) 
   แบ่งออกเป็น 1,321,905,217 หุ้น (หน่ึงพันสามร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อย 

สิบเจ็ดหุ้น) 
   มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
   โดยแบ่งออกเป็น 
   หุ้นสามัญ  1,321,905,217 หุ้น (หน่ึงพันสามร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อย 

สิบเจ็ดหุ้น) 
   หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- 
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 กับท้ังพิจารณาให้กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ทุกประการ 

   
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 258,522,628.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ จํานวน 
1,034,090,513 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการออกและเสนอขาย และไม่
มีการใช้สิทธิของ CHO-W2 ตามเง่ือนไข และไม่มีการขยายระยะเวลาของ General Mandate และอนุมัติ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระท่ี 3 น้ี เป็นวาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 ถึง
วาระท่ี 5 ดังน้ันเพ่ือให้วาระน้ีมีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เร่ืองทุนจด

ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปตาม

จุดประสงค์ในการจดทะเบียน จึงขอให้ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จํานวน 108,168,851.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 432,675,407 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน 

 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 438,645,156 บาท (ส่ีร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนสี่หม่ืนห้าพันหน่ึงร้อยห้าสิบ 

หกบาท) 
   แบ่งออกเป็น 1,754,580,624 หุ้น (หน่ึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบส่ีล้านห้าแสนปแดหมื่นหกร้อยย่ีสิบส่ี 

หุ้น) 
   มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
   โดยแบ่งออกเป็น 
   หุ้นสามัญ  1,754,580,624 หุ้น (หน่ึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบส่ีล้านห้าแสนปแดหมื่นหกร้อยย่ีสิบส่ี 

หุ้น) 
   หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- 
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 กับท้ังพิจารณาให้กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นผู้มี
อํานาจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทุกประการ  

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 108,168,851.75 บาท โดยการการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 432,675,407 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระท่ี 4 น้ี เป็นวาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 3 และ
วาระท่ี 5 ดังน้ันเพ่ือให้วาระน้ีมีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2564 ได้มีมติให้นําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 432,675,407 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1  

 
  โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 และสรุป

สาระสําคัญของข้อกําหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 432,675,407 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระท่ี 5 น้ี เป็นวาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 ดังน้ันเพ่ือให้วาระน้ีมีผล
ทางกฎหมาย ทุกวาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพ่ิมเติม 2544) กําหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น
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นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัท
กําหนดในการประชุมครั้งน้ี 

 
  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 (Record Date) ใน
วันท่ี 22 เมษายน 2564  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-EGM ตามกําหนดวัน เวลาและระดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิด
ให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-EGM เพ่ือเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ต้ังแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ของความร่วมมือผู้ถือ
หุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ 
เพ่ือรับช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และข้ันตอนการเข้าประชุม ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 และส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ท่านใดท่านหน่ึงเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 3 ท่านของบริษัท รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 คือ (1) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (2) นายอาษา ประทีปเสน (3) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล พร้อมลง
นามผู้มอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 
8 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 
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ 
ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 และเพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอ
เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
กรุณาส่งคําถามถึงบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อท่ีบริษัทฯ จะได้สรุปคําถาม และคําตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ท่ีประชุมฯ ได้รับทราบ 
และเข้าใจท่ัวกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคําถามพร้อมระบุช่ือ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ท่ีสามารถ
ติดต่อได้มาทาง E-mail: info@cho.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง “เลขานุการบริษัท” ตามท่ีอยู่ข้างต้น และเน่ืองจาก
บริษัทฯ จะใช้ ช่ือผู้ใช้ (Username) ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังน้ันผู้ถือ
หุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

                                
               (นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์) 
          ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

วัน เวลา สถานที่ประชุม 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้จัดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 

ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  จํานวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการท้ังหมด มีรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแล 

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

  กํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียงสรรหาและกําหนด 
  ค่าตอบแทน 

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

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

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ CSR 
กิจการเบ้ืองต้น 
พิธีกรแนะนําคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และแนะนําผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม 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 

 
พร้อมกันน้ีได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด นายสุพล 

ค้าพลอยดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม และนายณัฐพล รุ่งสาคร จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
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บัญชี จํากัด ตัวแทนท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากัด นางสาวศิราณี คีรีวรรณ์  และฝ่ายกฎหมายของ
บริษัทฯ นายจิตทิวัฒน์ ศิริวารินทร์ มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันน้ี หลังจากน้ันได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง
รายละเอียดเก่ียวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ขั้นตอนการลงคะแนน
เสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเร่ิมการประชุมในวาระถัดไป 

 
 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 และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
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 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเก่ียวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับ

คะแนนเสียงและวิธีการคํานวณคะแนนเสียง เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ดังต่อไปน้ี  
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมตามท่ีประธานเสนอเพื่อพิจารณา โดย

เลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมลงลายมือช่ือ” ลงในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ ณ 
จุดลงทะเบียน  

- สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นับหน่ึง
หุ้นต่อหน่ึงเสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นได้ ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากผู้
ถือหุ้นต่างประเทศ ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือเพื่อหรือในนามผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว 

วิธีการนับคะแนน 
- ประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะท่ีลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ยกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ ท่ีประจําอยู่ ณ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของท่านเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อนํามาสรุปผลการ
ลงคะแนน และเสนอให้ประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อท่ีประชุม รับทราบต่อไป  

- บริษัทฯ จะ ไม่ เก็บบัตรท่ีลงมติ “เห็นด้วย” ในขณะดําเนินการนับคะแนน แต่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกท่านหลังจบการ
ประชุม 

- ท้ังน้ี เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธี หักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ  “งดออกเสียง” ออกจาก
จํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี เห็นด้วย ในระเบียบวาระนั้น ๆ 

- การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  

- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปน้ี ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ หรือบัตรเสีย 
1. บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  
2. บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
3. บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกํากับ  
4. บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 
5. บัตรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใด ๆ 

- ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือกํากับทุกครั้ง 
- สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตร

ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 
- คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะ ทําให้จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 
 
มติของท่ีประชุมในวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนของผู้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด สําหรับวาระท่ี 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม และวาระท่ี 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน   
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เร่ิมการประชุม 
นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม 

พร้อมท้ังกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังน้ี 
“ขณะน้ีมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 104 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังส้ิน 638,810,194 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.3249 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 43 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จํานวน 61 ราย ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเปิดประชุมเวลา 14.10 และขอต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)  ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุน  ช ทวี 
ด้วยดีตลอดมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ
ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยดําเนินการจัดการประชุมตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด การ
ประชุมในวันน้ี เป็นโอกาสอันดีในการเรียนช้ีแจงผลดําเนินการของบริษัท และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านได้รับทราบ เพื่อเป้าหมายในการเติบโตไปด้วยกันในอนาคต”   
 

จากน้ันประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) และ
มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม และตอบข้อซักถาม 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือ
หุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เมื่อไม่มีอาสาสมัคร คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นางสาวย่ิง
หทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด ท่ีปรึกษาทางการเงิน ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงกําหนดแนวปฏิบัติว่า บริษัทควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น จากน้ันจึงดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซ่ึงได้จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 
21 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลําดับท่ี 1) 

 
ผู้ดําเนินการประชมุได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  

  
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยแจ้งว่า

วาระน้ีต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 36,220 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า
ประชุมท้ังส้ิน 107 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมด 638,846,414 หุ้น 

 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซ่ึงได้จัดขึ้นเม่ือ
วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
รับรอง 638,846,304 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่รับรอง 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ (น้อยกว่า) 0.0001 
รวมจํานวนเสียง 638,846,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง  
 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ
ปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสําหรับปี จํานวน 
238.74 ล้านบาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจําปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัด
ให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรอง
แล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ตามมาตรา 112 แห่ง พรบ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2)  

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

โดยสรุปการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังน้ี งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสําหรับปี 
238.74 ล้านบาท ลดลง 304.60 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 462.52 โดยมีรายได้รวม 647.96 ล้านบาท 
ลดลง 961.24  ล้านบาท หรือร้อยละ 60 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุจากปีก่อนมีรายได้จากโครงการขายรถโดยสารให้กับองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบิน 
เม่ือพิจารณารายได้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ 126.98 ล้านบาท ลดลง 140.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 53 
เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังน้ี  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มีรายได้ 43.59 ล้านบาท ลดลง 157.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 78  เม่ือเทียบกับปีก่อน จาก
ผลกระทบของ COVID-19 ต่อคู่ค้าของบริษัท 

2. กลุ่มออกแบบพิเศษ มีรายได้ 306.82 ล้านบาท ลดลง 677.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 69  เม่ือเทียบกับปีก่อน จาก
ผลกระทบของ COVID-19 ต่อคู่ค้าในกลุ่มธุรกิจสายการบินท้ังในและต่างประเทศ ชะลอการส่ังซ้ือ 

3. กลุ่มงานบริหารงานและงานบริการ มีรายได้ 277.06 ล้านบาท ลดลง 62.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับปี
ก่อน จากผลกระทบของ COVID-19 ท่ีมีต่อรายได้จากสัญญาซ่อมบํารุงระยะยาวกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.)  

พิจารณาสัดส่วนของรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2563 พบว่า 
1. มีรายได้จากกลุ่มภายในประเทศจํานวน 572.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 91 ของรายได้ท้ังหมด ลดลง 827.3 ล้านบาท

จากปีก่อน  
2. รายได้จากกลุ่มต่างประเทศจํานวน 54.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ของรายได้ท้ังหมด ลดลง 69.81 ล้านบาทจากปี

ก่อน  
เมื่อพิจารณาถึงผลกําไรของบริษัทฯ ในปี 2563 พบว่ามีผลขาดทุนก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัด

จําหน่าย (Earnings before interest tax depreciation and amortization : “EBITDA”) จํานวน 24.53 ล้านบาท คงเหลือขาดทุน
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สุทธิ จํานวน 238.74 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2562 ท่ี EBITDA มีผลกําไรจํานวน 278.21 ล้านบาท และมีผลกําไรสุทธิ 65.86 ล้านบาท 
พบว่ามี EBITDA ลดลง 302.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 109 เม่ือเทียบกับปีก่อน และกําไรสุทธิลดลง 304.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 462 
เม่ือเทียบกับปีก่อน  

 
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ามีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,138.32 ล้านบาท หน้ีสินรวมจํานวน 

2,201.04 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 937.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 แล้วมีสินทรัพย์ลดลง 113.47 ล้านบาท โดย
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน จํานวน 20.90 ล้านบาท   

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ ในปี 2563 บริษัทฯ ดังน้ี 

- มีอัตรากําไรขั้นต้น อยู่ท่ีร้อยละ  11.61 ของรายได้ ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอัตรากําไรข้ันต้น อยู่ท่ีร้อยละ 21.57 ของรายได้ 

- อัตรากําไรจากการดําเนินงาน คิดเป็นติดลบร้อยละ 14.56 ของรายได้ ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อยู่ท่ีร้อยละ 13.71 ของรายได้ 

- อัตรากําไรสุทธิ คิดเป็นติดลบร้อยละ 36.85 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอัตรากําไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 4.09 ของ
รายได้รวม 

- อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debts to equity ratio : D/E ratio) เท่ากับ 2.35 
เท่า ลดลงจากปี 2562 ท่ีอยู่ในสัดส่วน 2.39 เท่า และมีอัตราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-
Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 2.04 เท่า ลดลงจากปี 2562 ท่ีอยู่ในสัดส่วน 2.14 เท่า 

ท้ังน้ี งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 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 2563 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้น  สอบถาม ดังน้ี  

1. ผลความคืบหน้าการฟ้องคดี ขสมก. กรณีรถเมล์ NGV ท่ียืดเย้ือจากศาลปกครองกลาง ได้ข้อมูลว่าศาล
ปกครองช้ันต้นได้มีคําพิพากษาออกมาแล้ว จะมีผลให้บริษัทฯ ได้รับการชดใช้บางส่วนในรอบปีปัญชีนี้
หรือไม่ ควรพิจารณาส่วนของเงินชดเชยท่ีจะได้รับมาใกล้เคียงร้อยละ 80 ของมูลค่าค่าเสียหายท่ีได้
เรียกร้องไปหรือไม่ และหากได้รับเงินชดเชยมาจะส่งผลให้สามารถล้างขาดทุนของบริษัทฯ ตามท่ีได้ช้ีแจงใน
วาระได้ จึงขอให้ช่วยช้ีแจงจากข้อสงสัยท่ีได้กล่าวมาน้ี เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้น 

2. จากงบการเงินท่ี CFO ช้ีแจงผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 ท่ีมีผลขาดทุนสะสมนั้น แต่ว่าไม่มีการแจ้งว่า
บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างไรกับยอดขาดทุนสะสม หรือดําเนินการตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 119 กําหนดว่ากรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม  ให้บริษัทหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจากเงิน
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สํารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลําดับ ทาง
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการว่าจะดําเนินการตามมาตรา 119 น้ีอย่างไร   

3. ยุทธศาตร์การหารายได้ต่อเน่ืองของบริษัทฯ ดําเนินการมาถูกทางแล้ว แต่มีความเห็นเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์รถ London Taxi ยังน้อยไป ทําให้ไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 

4. แหล่งของเงินทุนของบริษัทฯ ท่ีนํามาจากการออกหุ้นหลายคร้ัง มีต้นทุนภาระดอกเบ้ียท่ีสูง และกระทบต่อ
ฐานะการเงิน ส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แสดงว่าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ควบคุมด้านการเงิน
เลย ขอให้ทบทวนใหม่ และหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก ขอเสนอให้พิจารณาลดเงินค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท และพิจารณากรรมการใหม่ท่ีมีความเหมาะสมเข้ามาช่วยบริษัทฯ  

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถาม ดังน้ี 
1. ผลความคืบหน้าในการฟ้องร้องคดีต่อ ขสมก. น้ัน ศาลปกครองช้ันต้นตัดสินแล้วว่าบริษัทฯ เป็นผู้ชนะคดี 

และให้ ขสมก. ชดเชยค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ในจํานวนเพียงหลักแสนบาท ซ่ึงต่ํากว่ามากเมื่อเทียบกับมูลค่า
ความเสียหายท่ีบริษัทฯ ได้รับและเรียกร้องค่าชดเชยกว่าพันล้านบาท ฉะน้ันบริษัทฯ มีความจําเป็นต้อง
อุทธรณ์ในส่วนเงินชดเชยค่าเสียหายท่ีได้รับต่อ โดยคาดว่าจะดําเนินการย่ืนอุทธรณ์แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2564 เบื้องต้นคาดว่าบริษัทฯ จะได้เงินชดเชยค่าเสียหายท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับความเสียหายจริง
ของบริษัทฯ ท่ีเป็นมูลค่าสูงมาก  

2. การล้างขาดทุนสะสม บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินการไว้ 2 แนวทาง  
1) แผนดําเนินงานในกิจการท่ีจะทําให้มีผลกําไรเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม   
2) การลดทุนตามมาตรา 119 นั้นให้ความเห็นว่าควรพิจารณาในภายหลัง เพราะบริษัทฯมีแผนงานท่ี

จะสามารถสร้างผลกําไรมาล้างขาดทุนสะสมได้ โดยจะเชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ใน
เดือนพฤษภาคม 2564 น้ี เพ่ือร่วมพิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าวร่วมกัน 

3. เร่ืองยานยนต์ไฟฟ้า (“EV”) นั้นเป็นโครงการระยะยาว โดยบริษัทฯ เป็นการลงทุนร่วมกับบริษัท เอเชีย 
แค็บ จํากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเสียงข้างน้อย ท่ีร้อยละ 6.25 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด บริษัทฯรับผิดชอบใน
การดูแลเร่ืองระบบวิศวกรรมท้ังหมด ปัจจุบันมีรถ London-Taxi ออกว่ิงให้บริการในพ้ืนท่ี กทม. แล้วกว่า 
600 คัน โดยใช้เช้ือเพลิง LPG ท้ังหมด พร้อมด้วยระบบแอพพลิเคช่ัน (Application) เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเรียกใช้งานทุกสถานท่ี  แม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พบว่าผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทาง
คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เอเชีย แค็บ จํากัด มีแผนในการเปล่ียนระบบรถเป็นระบบไฟฟ้า โดย
ว่าจ้างบริษัทฯ และหลายหน่วยงาน เพ่ือทํารถต้นแบบท่ีใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าเพ่ือความสําเร็จของโครงการ 
โดยคาดว่าปี 2565 บริษัท เอเชีย แค็ป จํากัด จะผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทดแทน โดยบริษัทฯจะได้
ประโยชน์ท้ังในเร่ืองชุด KIT แบตเตอร่ี และค่าบริการซ่อมบํารุงตามระยะทาง อีกท้ังบริษัทฯ จะเป็นผู้
ส่งออกรถ London-taxi ซ่ึงได้เริ่มทําการตลาดแล้ว ท้ังตลาดพวงมาลัยซ้ายและขวา 

4. ให้ความเห็นว่าท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน  ได้ดําเนินการอย่างเต็มท่ีท่ามกลางสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีส่งผลให้บริษัทจํานวนมากต้องอยู่สถานการณ์ท่ียากลําบากเดียวกัน เม่ือพิจารณาเทียบกับของ
บริษัทฯ และให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ได้วางแผนยุทธศาตร์มาถูกทางด้วยการสร้างความหลากหลายให้กับ
ธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดการเติบโตแบบ S-curve ต่อไปในอนาคต การปรับเปล่ียนคณะกรรมการ
บริษัทน้ันอาจนํามาพิจารณาในภายหลัง เพราะต้องการให้ทุกท่านร่วมพลังและมีความเช่ือมั่นไปด้วยกัน  
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันไม่มีทางท่ีจะเปล่ียนคณะทํางานกลางคันแล้วสถานการณ์ดีขึ้นทันที โดยให้
ความสําคัญในการเปล่ียนยุทธศาสตร์ และการปรับความคิดของบุคลากร ต้องปรับเปล่ียนสอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร  
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 นายสุวิทย์ จันทร์อําพร ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า จากรายงานของผู้สอบบัญชี มีส่วนท่ีขอ
คําช้ีแจงเรื่อง ความไม่แน่นอน ท่ีมีสาระสําคัญในการดําเนินงานต่อเน่ือง ตามรายละเอียดพบปัญหาเน่ืองจากภาวะ COVID-
19 ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทอยู่ 2 เร่ือง คือ 

 ปัญหาผลการดําเนินงาน  
 ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  

ทางคณะกรรมการบริษัท มีแนวทางในการแก้ไขเพื่อช้ีแจงให้ทางผู้ถือหุ้นคลายความกังวลใจอย่างไร 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงโดยสรุปเป็นหัวข้อ ดังน้ี  

1. ตามข้อมูลท่ีปรากฎในเอกสารเป็นการประเมินภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีความรุนแรง ในช่วงต้นปี 
2563 แต่ด้วยบริษัทฯ อยู่ในตลาดทุน และคณะกรรมการบริษัท พยายามช่วยเหลือเพื่อให้มีกระแสเงินสด
เข้ามาในบริษัทอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องสามารถดําเนินงานต่อได้ 

2. ส่วนของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานได้ปรับลดลงพอสมควร จากการลดจํานวนและเงินเดือนพนักงานลด
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงต้นปี 2563 ซ่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่สามารถ
ดําเนินการได้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการออกหุ้นกู้ น้ันคือเรื่องแรก และส่วนเร่ืองท่ีสองคือ
การขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ขยายระยะเวลาไถ่
ถอนหุ้นกู้ออกไป 

3. ปัจจุบันน้ี บริษัทฯ มีแผนในการออกหุ้นกู้อีกประมาณ 100 -300 ล้านบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้บริษัท 
สามารถดําเนินการตามแผนงานได้ เป็นการปิดความเส่ียงในเร่ืองค่าปรับจากการส่งมอบไม่ทันกําหนด และ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในบริษัท เป็นการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเฉพาะหน้า และขอช้ีแจงเร่ืองการจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 (“EGM 1/2564”)  ในเดือนพฤษภาคม 2564 ในการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ (Convertible debenture) จํานวน 400 ล้านบาท เน่ืองจากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องนําเสนอพร้อม
กันการประชุมครั้งน้ี ไม่ทัน จึงจําเป็นต้องจัด EGM 1/2564 แยกออกมา  

4. สถานการณ์ในปัจจุบันน้ัน ต่างจากสถานการณ์ในต้นปี 2563  ประเมินแล้วบริษัทฯ มีการไปได้ต่อ โดย
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทท่ีต่อสู้มาอย่างต่อเน่ือง ช่วยกันดูแลหาแนวทางต่าง ๆ รวมท้ังฝ่ายบริหารท่ี
ช่วยกันลดค่าใช้จ่าย จนวันน้ีสภาพของบริษัทฯ มีความแข็งแรงข้ึน และเมื่อประชุม EGM ในครั้งท่ีจะถึงน้ี 
กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะเสริมให้สถานะทางการเงินของบริษัทดีข้ึน จากการลดภาระ
ดอกเบ้ียลงอย่างมาก และมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีเตรียมเอาเข้า EGM ในคร้ังหน้า (หากดําเนินทันตามกําหนด) 
หรือไม่อาจมีการจัดประชุม EGM อีกคร้ังหน่ึง ถือเป็นส่วนงานท่ีจะส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทฯ ไม่
จําเป็นต้องดําเนินการลดทุน เพ่ือล้างขาดทุนสะสมได้ การชี้แจงน้ีไม่ได้เป็นการบอกให้ท่านผู้ถือหุ้นม่ันใจ 
แต่ตนเองน้ันมีความม่ันใจว่าบริษัทฯ สามารถเติบโตต่อไปได้ ขอบคุณครับ  

 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบกระแสเงินสด ยอด 254.80 ล้านบาท เป็นรายได้จากการ
ขายสินทรัพย์ใด 

 นางพานทอง โนวะ –ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน (CFO)  ตอบข้อสอบถามว่า เป็นรายได้จากการขายท่ีดินท่ีเป็น
สินทรัพย์ของบริษัท มูลค่า 254.80 ล้านบาท 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ดําเนินการส่งมอบรถเมล์ NGV ให้ ขสมก. ครบทุกคันตาม
สัญญาที่ระบุไว้แล้วหรือไม่ 

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่า ส่งมอบครบ
จํานวน 489 คันเรียบร้อยแล้วเม่ือปี 2562  และปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญารับซ่อมบํารุงรถดังกล่าว จํานวน 489 คัน เป็น
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ระยะเวลา 10 ปี โดยปัจจุบันมีระยะเวลาตามสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 7 ปี มีมูลค่าสัญญาคงเหลือประมาณ 1,200 ล้าน
บาท ถือเป็นรายรับต่อเน่ืองท่ีบริษัทฯ ได้รับตลอดระยะเวลาสัญญา  

 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 
1. ส่วนของรายได้ตามสัญญา ท่ีปรากฎในหน้า 173 ของรายงานประจําปี 2563 ท่ี ปี 2562 มีรายได้ตาม

สัญญา 1,185.39 ล้านบาท ลดลงในปี 2563 เหลือ 350.41 ล้านบาท เน่ืองมาจากสาเหตุใด  
2. มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9 และ TFRS 16 มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท หรือไม่ และ

ในหน้า 107 โครงการของบริษัท มีโครงการไหนบ้างท่ีได้กําไร 
3. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ปรากฎในหน้า 172 ของรายงานประจําปี 2563 จํานวน 153.85 ล้าน

บาท หมายถึงอะไร 
 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามว่า 

1. ส่วนของรายได้ตามสัญญาท่ีลดลงมาจากปี 2562 น้ันทาง CFO ได้ช้ีแจงไว้ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในข้างต้น
แล้ว เน่ืองมาจากในปี 2562 น้ัน บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการพิเศษ ซ่ึงเมื่อดําเนินการส่งมอบโครงการ
พิเศษครบถ้วน จึงทําให้รายได้ตามสัญญาของปี 2563 ลดลงมาเม่ือเทียบกับปี 2562  

 นายณัฐพล รุ่งสาคร – ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตอบข้อสอบถามด้านบัญชี ดังน้ี 
2.  ขอช้ีแจงผู้ถือหุ้นว่า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ท้ัง TFRS9 และ 

TFRS16 ได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ปรากฎในรายงานประจําปี 2563 หน้า 185 – 188 
โดยแยกผลกระทบออกไป 2 ข้อหลัก ดังน้ี 

- TFRS9 ส่งผลต่อปรับปรุงค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพ่ิมขึ้นในต้นงวด 
- TFRS16 ส่งผลต่อการบันทึกสินทรัพย์การใช้ท่ีเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท  

3.  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จากการขายท่ีดินในปี 2563 โดยจะบันทึกจากส่วนต่างของราคาซื้อ
และราคาประเมินท่ีใช้ขายท่ีดินดังกล่าว ด้วยมาตรฐานทางบัญชีเมื่อมีการตีราคาท่ีดิน จะไม่สามารถบันทึก
เข้าในกําไรขาดทุนปกติ แต่จะบันทึกเข้าในส่วนของกําไรอ่ืน ๆ ดังน้ัน ณ วันท่ีได้ตีราคาท่ีดินใหม่ ส่วนต่างท่ี
เกิดขึ้นจึงบันทึกเข้าไปในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 153.85 ล้านบาท  

 นายปราโมทย์ฯ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 
1. จากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9 และ TFRS16  จะส่งผลให้กําไรของบริษัทฯ 

ลดลงเท่าใด 
2. จากข้อมูลสําคัญอื่น เรื่องโครงการในอนาคต ของบริษัทในหน้า 107 ของรายงานประจําปี 2563 คาดว่า

โครงการใดและขอให้ช่วยช้ีแจงส่วนท่ีจะทําให้เกิดผลกําไรได้อย่างไร  
 นายณัฐพลฯ – ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตอบข้อสอบถามท่ี 1 ดังน้ี  

ในส่วนของ TFRS9 จะส่งผลกระทบต่อกําไรสะสม เป็นจํานวนเงินประมาณ 20 ล้านบาท และส่วน TFRS16 จะมี
ผลกระทบเพียงเฉพาะส่วนของหนี้สินและสินทรัพย์ในจํานวนท่ีเท่ากัน   

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามท่ี 2 ดังน้ี  
1. โครงการขยายศูนย์ซ่อมสิบล้อ 24 ช่ัวโมง by CHO ท่ัวประเทศ ยังอยู่แผนงานขยายต่อเน่ือง เพราะเป็นโครงการ

ท่ีมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากผลดําเนินการไม่ตกลงใน COVID-19  
2. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น ยังอยู่ระหว่างเร่ิมต้นโครกงาร  โดยประเมินว่าเป็นโครงการท่ีสามารถสร้างผลกําไร 

ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีบริษัทฯ นําเข้าแผนงานในอนาคต 
3. โครงการบริหารระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Bus)  ยังอยู่ระหว่างเริ่มต้น ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ยังไม่มีการลงทุน 
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4. โครงการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (Smart Farming) ประเมินว่ามีกําไร เน่ืองจากสอดคล้องกับสถานการณ์ว่างงาน
ท่ีสูง ทําให้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตในโครงการจํานวนมาก 

5. พัฒนารถ London Taxi ให้เป็นระบบไฟฟ้า (EV) : ตามท่ีได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว 
6. โครงการพัฒนารถบัส NGV ให้เป็นระบบไฟฟ้า (EV) : อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ 
7. โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง จํานวน 6 ลํา ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์  ประเมินว่ามีผลกําไรท่ีแน่นอน อยู่

ระหว่างประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือฟิลิปปินส์  
8. โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (DTI-CHO)  อยู่ระหว่างรอความ

ชัดเจนของโครงการจึงยังไม่สามารถประเมินผลกําไรขาดทุนได้  
 นายปราโมทย์ฯ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังนี้  

1. จากจํานวนโครงการท่ีบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาหลายโครงการ คิดว่าจะมีเงินเพียงพอสําหรับลงทุนหรือไม่  
2. อัตราดอกเบ้ีย (ต้นทุนทางการเงิน) ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 – 2563 อยู่ท่ีประมาณเท่าใด 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่า  
1. หากใช้กับโครงการท้ังหมดอาจไม่เพียงพอ โดยเงินทุนท่ีจัดหามารวมท้ังกระแสเงินของบริษัทจะนําใช้ในส่วน

เร่ิมต้นของโครงการ (Initial State) เมื่อโครงการดําเนินการทําสัญญากับคู่ค้าเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้
ในการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการได้  

2. อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 7 กว่า ๆ โดยปี 2563 จะมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียสูงกว่าปี 2562 เล็กน้อย  
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่าน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 4,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม

ท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น  
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบัติตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึง
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารองตามกฎหมายให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 
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ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2563 เป็นทุน
สํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากผลการดําเนินงานปี 2563 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 
มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน

ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2563  
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซ่ึง

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 
และในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2563 เน่ืองจากผลการดําเนินงานปี 

2563 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็นเพ่ิมเติม  ดังน้ี 

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  มาตรา  115  ระบุให้ยอดขาดทุนสะสมท่ีเกิดขึ้นจากฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ 
จัดทําตัวเลขในรอบปีบัญชี โดยมียอดกําไรสะสมท่ียังไม่จัดสรร ท้ังสองรายการน้ันตนได้ขอตีความว่า ยอดขาดทุนสะสมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการหรือยอดงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพราะในทางปฏิบัติของบัญชีน้ัน มาตรา 117 ไม่ได้แจง
รายละเอียดส่วนดังกล่าว ว่าต้องใช้งบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นความยืดหยุ่นให้ผู้บริหารเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้บริษัทฯ พิจารารณาดําเนินการในแนวทางไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เช่น ส่วนของเงินปันผล 
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เม่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่กําหนดไว้ สามารถเลือกดําเนินการในส่วนท่ีไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายได้ และ
หลายบริษัทฯ ก็มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรท่ียังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินรวม แม้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการจะ
มีผลขาดทุน ขอเสนอเป็นคําแนะนําให้ทางบริษัทฯ พิจารณา เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ให้ความเข้าใจถึงผลกระทบของ
แผนงานของบริษัทท่ีได้รับจาก COVID-19 ขอให้ทางบริษัทมุ่งหน้าเพ่ือสร้างความสําเร็จต่อไป โดยมีความละเอียดรอบคอบ
มากขึ้น การจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้นั้น จะมีผลกระทบจากภาระดอกเบ้ียในระยะยาว โดยได้รับทราบว่าบริษัท
ฯ ได้ดําเนินการขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว ในฐานะผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นมายาวนาน อยากให้บริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จในเร็ววัน โดยเฉพาะความคืบหน้าคดีท่ีชนะคดีฟ้อง ขสมก. คาดว่าในไตรมาส 2 ปี 2564 ทางบริษัทฯ จะได้รับ
ผลของคดีจากศาลปกครองสูงสุด และได้รับการชดเชยท่ีเหมาะสม  

 นายณัฐพลฯ – ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตอบข้อสอบถามว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ น้ันมีขาดทุนสะสมส่วนท่ียังไม่จัดสรรเช่นกัน โดยจะขอนําความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา  
 

 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่าน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของ
ผู้ท่ีงดออกเสียง)  
 

มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน
ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจําปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระน้ี ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เน่ืองจากมีกรรมการ 2 ท่านท่ีถึงกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน และเป็นไปตาม
หลักการกํากับดูแลท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระท้ัง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว คือ นายสุรเดช 
ทวีแสงสกุลไทย และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ (ร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting) 

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

สรุปใจความสําคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน
คณะกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 

หน้าที่ 13/20 

โดยในปีน้ี กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 2 ท่าน ดังต่อไปน้ี 
 

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น
การพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  บริหารความเส่ียง  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   คร้ังท่ี 1/2564 
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2564 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี
ลั กษณ ะต้ อ งห้ าม  เพ่ื อ รับก ารพิ จารณ าเลือกตั้ ง เป็ นกรรมการตามห ลัก เกณฑ์ ท่ี ได้ เปิ ด เผย ไว้ ใน เว็บ ไซ ต์ ของบริษั ท ฯ 
https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2564  
เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็น
กรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดังต่อไปน้ี 

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ  ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

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

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ีเป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออก
เสียง) ดังน้ี 

 
มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน

ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 

หน้าที่ 14/20 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนแล้ว
ทุกประการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
5.1 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
5.2 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระท่ี 6 ผู้ดําเนินการประชุม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการท้ัง 2 ท่านท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึงกลับเข้าห้องประชุม และเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน   ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2564 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เพ่ือนําเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความ
เส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2564 ประกอบด้วย ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่า
เบ้ียประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
ตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับ ปี 2562 และ ปี 2563 เป็นวงเงินรวมท้ังส้ินไม่เกิน 1,700,000 บาท  โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ 
ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีท่ีกําหนดสถานท่ีประชุม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่า
ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ซ่ึงคํานวณจากผลกําไรสุทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็น
จํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) (ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไรตามงบเฉพาะกิจการ) โดยให้อํานาจ
ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
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ท่ี รายละเอียด ปี 2563 
ปี 2564 

(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 
หมายเหตุ 

1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

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

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

 

2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

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

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

 

3. ค่ าเบ้ี ยประชุมกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

 
 
 

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

 
 
 

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

 

4. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีที่
บริษัทฯ มีผลดําเนินงานเป็นกําไร 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(ส่ีล้านบาทถ้วน) 

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(ส่ีล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความเหมาะสม 

5. ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 
25,000 บาทต่อรายต่อปี 

 

* จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมเท่าน้ัน 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
 นายสุวิทย์ฯ - ผู้ รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า ตามความเข้าใจส่วนตัว การกําหนดจ่าย

ผลตอบแทนรายปี (“โบนัส”) จากผลกําไรสุทธิ จะไม่สามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ จึงขอสอบถามในประเด็นน้ี 
 นางสาวบงกช อํ่าเสง่ียม – ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตอบข้อสอบถามว่า ในกรณีของบัญชีน้ันไม่เป็น

ประเด็น แต่ทางภาษีน้ันเป็นประเด็นกรณีกําหนดจ่ายเป็นสัดส่วนร้อยละของผลกําไรสุทธิชัดเจน ท้ังน้ีตามท่ีพิจารณาจาก
ลักษณะของบริษัทฯ หากมีกําไรขึ้นมา จะหาวิธีในการจัดสรรตามผลการทํางานของกรรมการอีกที  จึงไม่เป็นการจ่ายโบนัส
จากผลกําไรในลักษณะกําหนดเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การกําหนดจ่ายโบนัสของ
บริษัท ไม่ได้กําหนดเป็นสัดส่วนร้อยละท่ีชัดเจนเพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าหากกําหนดในลักษณะดังกล่าว จํานวนเงินท่ี
บริษัทฯ ต้องจ่ายจะสูงขั้นไม่มีขอบเขตสูงสุดตามผลกําไรในแต่ละปี ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาโดยยึด
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยจํากัดจํานวนเงินโบนัสไว้ให้ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยมีวิธีการจัดสรรตามท่ีทางตัวแทนผู้สอบ
บัญชีได้ช้ีแจงไว้ก่อนหน้าน้ี  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่าน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
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มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน
ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี กจ.75/2561 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงกําหนดให้บริษัทจดทะเบียน
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ 

 
ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

ยังทําหน้าท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ถึง 7 รอบปีบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333 หรือ 
นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7789 ใน
นาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด โดย
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2564 จํานวนไม่เกิน 2,910,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจํานวนไม่เกิน 3,660,000 บาทต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7) ตามรายละเอียดท่ี
นําเสนอในท่ีประชุม 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน
ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 

  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 
2564 รวมท้ังส้ินไม่เกิน 2,910,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท การแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอก
ฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อท่ี 63 ถึงข้อท่ี 70 เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของบริษัทมีความชัดเจน เจาะจง และ/หรือ ชัดแจ้งในการนําวัตถุประสงค์ไปใช้ในการเสนองาน ประมูลงาน ฯลฯ ซ่ึง
วัตถุประสงค์ในข้อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่กําหนดไว้ในความหมายอย่างกว้าง แม้จะครอบคลุมธุรกิจ แต่ก็ต้องใช้การตีความ  และ/หรือ เพิ่ม
ทางเลือกในอนาคตทางธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติม 
ท้ังน้ีให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข 
และเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้อ 63. ประกอบกิจการจ้าง รับจ้าง จัดหา บริหารจัดการ ท่ีปรึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล          
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ซ้ือ ให้เช่า เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ 
ซ่อมแซมบํารุงรักษา นําเข้า ส่งออก หรืออื่นใดเกี่ยวด้วยรถ หรือยานยนต์ ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยระบบนํ้ามัน
เช้ือเพลิง หรือก๊าซธรรมชาติ หรือระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ส่วนประกอบช้ินส่วน และอะไหล่ทุกชนิดทุก
ประเภท ในการสนับสนุนภาคพ้ืนดินสําหรับการท่าอากาศยาน(Ground Support Equipment) เช่น รถ
ลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน (Catering Hi-Loader Truck)  รถลําเลียงผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์ 
(Medical Hi-lifts Truck) รถทําความสะอาดห้องโดยสาร (Cabin Cleaning Hi-Loader Truck) รถ
แพลตฟอร์มการบํารุงรักษา (Maintenance Platforms Truck) รถดูดส่ิงปฏิกูลออกจากเครื่องบิน 
(Lavatory Service truck) รถทดสอบสะพานเทียบเคร่ืองบิน (Boarding Bridge Testing Vehicle) 
รถบรรทุกนํ้าด่ืม (Potable Water Service Truck) รถบรรทุกบันไดสําหรับผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน 
(Passenger Stairs Truck) รถลําเลียงกระเป๋าผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน (Baggage carts) รถเคร่ืองปรับอากาศ 
(Aircon units) รถสายพานลําเลียงกระเป๋าผู้โดยสาร (Conveyor belts) รถสตาร์ทเครื่องแอร์ (Air-starter 
units Truck) และ/หรือ อ่ืนใดเกี่ยวด้วยธุรกิจสนับสนุนภาคพื้นดินของการท่าอากาศยานต่าง ๆ 

ข้อ 64. ประกอบกิจการจ้าง รับจ้าง จัดหา บริหารจัดการ ท่ีปรึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล ผลิต 
ออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง จําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ซ้ือ ให้เช่า เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ ซ่อมแซม
บํารุงรักษา นําเข้า ส่งออก ก่อสร้าง งานโยธาและโครงสร้าง หรืออื่นใดเกี่ยวด้วยรถไฟ รถไฟฟ้า รถราง หรือ
ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Transit Oriented Development) ประเภท TRAM หรือประเภทต่าง ๆ และ
การพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development)ของหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครอง
ท้องถิ่น นิติบุคคล หรือเอกชน 

ข้อ 65. ประกอบกิจการงานจ้าง รับจ้าง เกี่ยวด้วยการปฏิบัติการเดินรถ การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
สถานีและส่วนเกี่ยวเน่ือง (Operation Maintenance & Services) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Transit 
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Oriented Development) ประเภท TRAM หรือประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented 
Development) ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น นิติบุคคล หรือเอกชน 

ข้อ 66. ประกอบธุรกิจสมาร์ทฟาร์ม หรือเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) การส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร การทําเกษตรแบบใหม่ เกษตรกรรมความแม่นยําสูง หรือเกษตร
แม่นยําสูง (Precision Agriculture) ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือให้คําแนะนําปรึกษา ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ นําระบบ สมาร์ทฟาร์ม ประกอบด้วย โรงเรือนปลูกผักยกสูง ดินปลูก การเพาะต้นกล้า 
ระบบควบคุม IoT ผ่าน Application มือถือ มาใช้ไห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือนําไปสู่การเพิ่มผลผลิต และ
พัฒนาภาคการเกษตรให้ย่ังยืนในอนาคต มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน ต้นทุน 
บริหารจัดการผลผลิต และการตลาด สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ มีห้องคัด
แยก ห้องล้าง ห้องเย็น และการขนส่งสู่ผู้บริโภค ตลอดจนสามารถจัดการของเหลือจากการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Zero waste management) สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลท้ังจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และผ่าน
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอ่ืน ๆ   

ข้อ 67. วิจัย และพัฒนา ผลิตเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือตอบสนองการผลิตงานตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ เพื่อ
การจําหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์เช่ือม เป็นต้น 

ข้อ 68. ประกอบธุรกิจการจ้าง จัดหา บริหารจัดการ ท่ีปรึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล ตัวแทนจําหน่าย 
นําเข้า ส่งออก บริการ (Service) และงานด้าน Operation รถยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้ไฟฟ้า เป็นแหล่งพลังงานในการ
ขับเคล่ือน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles : BEV)  รถแท็กซ่ี
ไฟฟ้าต้นแบบ รถตู้ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ รถโดยสารท่ีใช้พลังงาน
ไฟฟ้า รถอื่นใดตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าท่ัวไปทุกประเภท เพื่อให้สามารถใช้งาน และต่อยอด
เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การนําเสนอสินค้าคุณภาพ พร้อมบริการ และโซลูช่ันครบวงจร 
(Services and Solutions) ซ่ึงธุรกิจดังกล่าวรวมไปถึงการจัดหาช้ินส่วน และอะไหล่ยานยนต์ไฟฟ้า การจัด
จําหน่าย และกระจายยานพาหนะไฟฟ้า 

ข้อ 69. การเข้าร่วมลงทุนเพ่ือจัดต้ังบริษัท หรือในรูปแบบอื่น ๆ การซ้ือกิจการ (TAKE OVER) ในรูปแบบต่าง ๆ  การ
ควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) 

ข้อ 70. ประกอบธุรกิจวิจัย และพัฒนา การเพาะปลูก และสกัดจากพืช หรือจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ค้นคว้าวิจัย
นวัตกรรม และพัฒนาสารสกัด รับซ้ือวัตถุดิบ ตัวแทน นําเข้า ส่งออก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองจักร สาร
ส่วนผสมต่าง ๆ หรือมีไว้ครอบครองผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อจําหน่ายสารท่ีได้ผลผลิตจากการสกัด รวมถึงการ
พัฒนากระบวนการสกัด ผลิตสารออกฤทธ์ิสําคัญในยาต่าง ๆ หรือวัตถุดิบทางเภสัชกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เคร่ืองด่ืม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม เพื่อตอบโจทยค์วามต้องการของ
ลูกค้า การย่ืนใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร การขอรับใบอนุญาตเพาะปลูก การขออนุญาตผลิต การขอรับรอง
คุณภาพ GMP ตลอดจนการรวบรวมองค์ความรู้ด้าน โรงเรือน แปลงเพาะปลูก สูตรปรุงดิน ระบบควบคุมท่ี
เก่ียวข้องให้กับลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ 

 
รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้

ข้อความดังต่อไปน้ี “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 70 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” ท้ังน้ีให้บุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคํา
เพ่ือให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 
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วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 

หน้าที่ 19/20 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน
ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

 นายธารา ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม ดังน้ี 
1. บริษัทฯ มีแผนทางธุรกิจไปในทิศทางใดจึงได้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในเร่ืองรถไฟและรถไฟฟ้า โดยเฉพาะ

ระบบรถไฟฟ้ารางเบา ซ่ึงเดิมธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านยานยนต์ท่ีใช้เช้ือเพลิงนํ้ามันและไฟฟ้า  
2. เมื่อพิจารณาในงบการเงิน บริษัทมีภาระหุ้นกู้ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี ประมาณกว่า 900 ล้านบาท การ

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท น้ันจะสามารถส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ท่ี
เพ่ิมข้ึนเพียงพอภาระค่าใช้จ่ายได้หรือไม่   

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถาม ดังน้ี 
1. ธุรกิจของบริษัทฯ นั้นเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ขนส่ง ในส่วนธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับรถไฟ บริษัทได้ดําเนินการมายาวนาน

มากกว่าสิบปีแล้ว การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในครั้งน้ีเพื่อให้เกิดความครบถ้วน โดยบริษัทเป็นหน่ึงในบริษัทท่ี
ผลักดันให้เกิดสมาคมอุตสาหกรรมรางแห่งประเทศไทย ในอนาคตเม่ือธุรกิจระบบขนส่งทางรางเติบโต จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการเข้าประมูลงาน นอกจากน้ีโครงการรถไฟฟ้ารางเบา บริษัทฯ เป็นผู้เริ่มต้นทําให้เกิด
โครงการในพื้นท่ีต่างจังหวัด และประเมินว่าประสบความสําเร็จในระยะเวลา 1-2 ปีต่อจากน้ี 

2. ภายหลังการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หากได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2564) จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution Effect) ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซ่ึงรวมถึงตนเองท่ีเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตามก็มีความจําเป็นท่ีต้องดําเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเน่ืองจากการบริหารสภาพ
คล่องทางการเงินถือเป็นเร่ืองท่ีมีสําคัญและมีความจําเป็นอย่างย่ิง ส่วนหุ้นกู้ท่ีจะครบกําหนดใน 1 ปี มีจํานวน 2 
รุ่น ทางบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วว่าจะมีการเล่ือนการไถ่ถอน โดยเงินได้รับจากการ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพน้ัน จะนํามาใช้ในโครงการท่ีจะสร้างรายได้ให้กับบริษัท ไม่ได้เอามาใช้ชําระหน้ีหุ้นกู้เป็นหลัก 
ส่วนประเด็นของรายได้ของบริษัทฯ จะเพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายอย่างไร ได้ช้ีแจงให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบใน
วาระท่ี 2 แล้ว  

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระน้ี โดยต้องผ่านการ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติ ก่อนการลงคะแนนไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท้ังส้ิน 109 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกัน

ท้ังหมดเท่ากับ 638,850,914 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 638,850,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง  
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วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ช้ีแจงว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคําถามล่วงหน้าได้

ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระ
การประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามมาล่วงหน้า พร้อมกันน้ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมได้สอบถามและแสดงข้อคิดเห็น
ในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

 นายปิยะพงษ์ฯ – ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม ดังนี้ 
1. เหตุใดไม่นําวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 (“EGM 1/2564”)   ท่ีกําหนดจัดประชุมในวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2564 มารวมไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันน้ี  
2. บริษัทฯ มีแผนจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (Warrant) เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 นางสาวศิราณี คีรีวรรณ์ – ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ตอบข้อสอบถามท่ี 1 ว่า วาระท่ีบรรจุในการประชุม EGM 
1/2564 เป็นวาระท่ีต้องพิจารณาเป็นพิเศษ จึงสามารถแยกออกมาจัดประชุมได้ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามท่ี 2 ว่า ขณะน้ี บริษัทฯ ยังไม่มี
แผนจะออก Warrant รุ่นใหม่เพิ่มเติม 

 
ปิดประชุม 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีมาประชุม 
และกล่าวปิดประชุม ตามลําดับ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.40 น. 
 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นายณรานุวัฒน์ สืบค้า 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
 
ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท                      
 
 

             (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานท่ีประชุม 
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สรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 ของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)  

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

หลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 
 

สกุลเงิน บาท 
 

จํานวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้
แปลงสภาพท้ังหมด 

ไม่เกิน 400,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังต่อไปนี้ 
(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 40 

ชุดย่อย ชุดละ 2.50 ล้านบาท  
(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 

ชุดย่อย ชุดละ 5.00 ล้านบาท  
(3)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 

ชุดย่อย ชุดละ 5.00 ล้านบาท 
(4)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 10 

ชุดย่อย ชุดละ 10.00 ล้านบาท 
 

เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลําดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของ
บริษัทในแต่ละคราว ท้ังนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสําเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน
ซ่ึงได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
ท้ังนี้กําหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่วันท่ีท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ
จํานวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ียังไม่
ออกโดยขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัท 
 

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
อายุ 3 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
การชําระคืนเงินต้น ชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง

สภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ ก่อนวันครบกําหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
กําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด ท้ังนี้
การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ 
 

ราคาแปลงสภาพ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต่ํา
กว่าราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่
เกิน 15 วัน ทําการติดต่อกันก่อนวันท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ท้ังนี้ราคา
ถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักคํานวณจากราคาปิดถ่วงน้ําหนักด้วยปริมาณการซ้ือขายในแต่ละวันทําการ
ติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)  อย่างไรก็ตาม
ถ้าราคาแปลงสภาพท่ีคํานวณข้างต้นตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออก
หุ้นชดเชยเพ่ิมเติมในลักษณะท่ีทําให้การคํานวณหุ้นท้ังหมดท่ี จะออกในมูลค่าท่ีตราไว้เป็นไป
ตามราคาแปลงสภาพ 
หมายเหตุ :   
o หากหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกําหนดราคาแปลง

สภาพตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันท่ีใช้
สิทธิแปลงสภาพคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันท่ีผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ ท้ังนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักคํานวณจากราคา
ปิดถ่วงน้ําหนักด้วยปริมาณ การซ้ือขายในแต่ละวันทําการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าท่ีห้ามมิ
ให้ AO Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าวท้ังหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันท่ีผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบ
กําหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว ได้
ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ท้ังนี้ ตาม หลักเกณฑ์ท่ี
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หัวข้อ รายละเอียด 
กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

o ในกรณีท่ีบริษัทออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ 
บริษัทจะดําเนินการตามรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ท่ีบริษัทจะต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ**” 

 
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันท่ี
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทําการของวันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุหุ้นกู้แปลง
สภาพ 1 สัปดาห์ 
 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือ
รองรับการแปลงสภาพ 

432,675,407 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ บริษัท
ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพน้ันท้ังจํานวน) 
 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น 
 

ข้อจํากัดในการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในคร้ังนี้เข้าข่ายเป็นการ เสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจํานวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 14/2561”) ดังนั้นการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะท่ีไม่ทําให้จํานวนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเสนอขายในวงจํากัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับ
จํานวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจํานวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังหมดท่ีเสนอขาย
ในวงจํากัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ หรือ
ได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ท่ีแท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
 

วิธีการจัดสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจํากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities 
Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซ่ึง เป็นผู้ลงทุน
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หัวข้อ รายละเอียด 
สถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ท่ี กจ. 4/2560 เรื่องการกําหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุน
รายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจํากัดคร้ังนี้เป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้ข้อ 
43 และ 56 ของประกาศท่ี ทจ. 17/2561 
 

เหตุการณ์ท่ีบริษัทจะต้องออก
หุ้นใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใชส้ฎทธิแปลง
สภาพ 

บริษัทอาจดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกท่ีจะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลง
สภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีจะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลง
สภาพจากกรณีท่ีบริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ท้ังนี้การพิจารณา
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคํานวณได้จากสูตรต่อไปน้ี Price 

Dilution = (Po - PE) / Po  
โดยท่ี  
Po = ราคาหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเท่ากับ 0.6659  บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี1/2564 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือ ระหว่างวันท่ี 15 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 2 เมษายน 
2564   
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติ
ให้เท่ากับ Po ซ่ึงเท่ากับ 0.5993  บาทต่อหุ้น  
PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยท่ี  
PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  
Qo = จํานวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเท่ากับ 1,321,905,217 หุ้น  
Qe = จํานวนหุ้นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจํานวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้
เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจํานวน 432,675,407  หุ้น  
ดังน้ัน  
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หัวข้อ รายละเอียด 
PE = (0.6659 x 1,321,905,217) + (0.5993 x 432,675,407) / (1,321,905,217 + 
432,675,407)  
PE = 0.6495 บาทต่อหุ้น  
 
Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.6659 – 0.6495) / 0.6659 = 2.47%  
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทท้ัง จํานวน
จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.47 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทออก และเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากท่ีสุดท่ีราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ ราคา Po 
 

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้จากสูตร ต่อไปน้ี  
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  
โดยท่ี 
Qo = จํานวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเท่ากับ 1,321,905,217 หุ้น  
Qe = จํานวนหุ้นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจํานวนหุ้นท่ี จัดสรร
ไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจํานวน 432,675,407 หุ้น  
Control Dilution = 432,675,407 / (1,321,905,217 + 432,675,407)                      
= ร้อยละ 24.66  
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทท้ัง จํานวน 
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็น อัตราร้อยละ 
24.66 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ รายละเอียดท่ีระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ แปลง
สภาพเบื้องต้น ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมจะถูกระบุไว้ใน ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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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. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปนี้  

 
1. การลดทุน / การเพ่ิมทุน  
1.1 การลดทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นําเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 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 
ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นําเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 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 

ไม่ต่ํากว่าร้อย 
ละ 90 ของ 
ราคาตลาด 
(ราคาแปลง 

สภาพ) 

จะกําหนด
ภายหลัง โปรด
พิจารณาหมาย
เหตุข้อท่ี 3 

เพ่ือรองรับการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของ หุ้นกู้

แปลงสภาพซ่ึง เสนอขาย
ให้แก่ บุคคลในวงจํากัด 
ซ่ึง เป็นผู้ลงทุนสถาบัน 

(โปรดพิจารณาหมาย เหตุ
ข้อท่ี 1 และสรุป 
สาระสําคัญของ 

ข้อกําหนดและ เงื่อนไข
ของหุ้นกู้ แปลงสภาพตาม 

เอกสารแนบท้าย 1) 
หมายเหตุ:  
1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 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 เรื่อง การขอ
อนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ (“ประกาศท่ี ทจ. 17/2561”) และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด ทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน ท้ังนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 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
เรื่องการเงินของ 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 ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคาร
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 ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้  
(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 ตามท่ีเห็นสมควร  

(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  ท่ีเก่ียวข้อง

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 ครั้งท่ี 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย   
� กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 

เมษายน 2564  
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 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 
ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องภายหลังจากท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น
หุ้นสามัญของบริษัท (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)  
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5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม   
 การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์

การใช้เงิน ดังน้ี 
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. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน   

6.1   เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดําเนินธุรกิจและการขยาย ธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต 

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

7.1   เงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคร้ังนี้ จะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพ่ือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้
และผลกําไร ให้กับบริษัทในอนาคต ท้ังนี้ หากผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น 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.   ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 

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

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

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

กําหนด 
5. จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 มีมติ
อนุมัติการเพ่ิมทุน 

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

 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

  
ข้อ 17.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 
ข้อ 18. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
 

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

เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ

ในขณะน้ัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
  
 กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อีก 
 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 
ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

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

ตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีคําส่ังให้ออก 

 
ข้อ 22. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

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

 
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปี

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

  
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

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

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

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
 

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

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

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

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

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน 

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

 
ข้อ 40. กิจการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ 
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ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอสิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ 

 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามท่ีระบุไว้มายังบริษัทฯ ภายใน

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูลวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง
อีเมล์ท่ีท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุม 
 
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปน้ี 
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามแบบฟอร์มท่ีแนบมานี้ (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยลําดับท่ี 7) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

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

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8) กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องของผู้
มอบฉันทะ 

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

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

Meeting) 
1.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรอง

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

ข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
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2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8) กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรอง

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

ข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

2.4 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น 
 
กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ีได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรอืภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง

เอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคําแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน (ในกรณี
เป็นนิติบุคคล) 

 
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
 ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: info@cho.co.th 
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังงา (เลขานุการบริษัท) 

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

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

จํานวน 2 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซ่ึงจะเป็น Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ โปรด
ศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีท่ียังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
โปรดติดต่อบริษัทโดยทันที 

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

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

ระบบ iOS 
 
 
 

ระบบ Android 
 
 
 
   



                                                                                

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 5  

43 | ห น้ า  
 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุม
เท่าน้ัน 

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

อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน กรณีท่ีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการ
นับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

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

***การประชุม E-EGM น้ีจะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอ
ความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 
 
การส่งคําแนะนําหรือคําถามเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-EGM 
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคําแนะนํา หรือคําถามต่าง ๆ สามารถกระทําได้ 2 วิธี ดังต่อไปน้ี 

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

2. ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างประชุม สําหรับผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือและ
นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคําแนะนํา หรือคําถามทุก
ครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคําแนะนําและคําถามระหว่างประชุม ดังน้ี 
2.1 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) 
2.2 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจาก

ท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบส่งคําเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากท่ีสนทนาเสร็จทุกครั้ง 
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมท่ีถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

 
ท้ังน้ี หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 

1. เร่ืองการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพ่ือ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เร่ืองขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีท่ียืนยันตัวตนอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน E-Mail ท่ีจัดส่งคู่มือ
การใช้งานระบบไปให้ท่าน 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

  
 ข้าพเจ้า นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี 
จํากัด (มหาชน) เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01403-41-1 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  2 มีนาคม 2509 อายุ 55 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 7/528 หมู่ท่ี 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบัน 

• กรรมการอิสระ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย –ไม่มี- 

• มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 –ไม่มี- 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี- 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด (ฉะเชิงเทรา) 

• ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ 

• กรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิต Digital Economy มหาวิทยาลัยรังสิต 

• กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายเอกชน 

• กรรมการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 

• อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

• อนุกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย พัฒนาสิทธิประโยชน์และเงินสมทบประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

• อนุกรรมการการจัดทําบันทึกข้อตกลงประเมินรัฐวิสาหกิจ คระกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
 1.6 วุฒิการศึกษา 

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham University New York, U.S.A 

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Southeastern University, U.S.A 

• ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ Fordham University New York, U.S.A 

• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (2 ปี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director) 
1. Director Certification Program (DCP 28/2003) 
2. Director Accreditation Program (DAP) 
3. Strategy and Policy Development (SPD) 
4. Audit Committee Program (ACP) 

Role of the Chairman Program (RCP) 
5. Role of the Compensation Committee (RCC) 
6. Financial Statement for Directors (FSD) 
7. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
8. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
9. Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 
10. How New Foreign Bribery Laws Affect Companies in Thailand  
11. Anti-Corruption for Executive Program (5/2013) 

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

 
 ข้าพเจ้า นายอาษา ประทีปเสน ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จํากัด 
(มหาชน) เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00641-35-4 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  1 กรกฎาคม 2503 อายุ 60 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบัน 

• กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง  
 สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย –ไม่มี- 

• ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 –ไม่มี- 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
  -ไม่มี- 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• 2563-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา วิทยากรอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

• 2557-2563  ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 1.6 วุฒิการศึกษา 

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering Brunel University, United Kingdom 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

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

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
  -ไม่มี- 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2535 - ปัจจุบัน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 
ข้าพเจ้า นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปน้ี 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1415-00133-76-4 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  5 กรกฎาคม 2507 อายุ 56 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบัน 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

• สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย –ไม่มี- 

• ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 –ไม่มี- 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท สมาร์ทคอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
 1.6 วุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย (CPA) 

• ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

• CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี    

• วุฒิบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 
 

 



                                                                                

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 

49 | ห น้ า  
 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

 
ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director) 

1. Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016 
2. R-ACF 1/2016 By IOD 
3. How to Develop Risk Management (HRP) รุ่นท่ี 07/2015 
4. Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 174/2013 
5. Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 2/2004  
6. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 20/2004 

 
 1.7 ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุช่ือบริษัท ตําแหน่ง ปี พ.ศ.) 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                       2560 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
                                                     ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
                                                     บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)                         
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
  2558 – 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
 2551 – 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
 2547 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท สมาร์ทคอนซัลต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
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ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
Acceptance for the invitation of online meeting 

 
วันท่ี (Date) ......... เดือน (Month).......................พ.ศ (Year).................  

 
ข้าพเจ้า.................................................................. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง................................................. 
I/We,      Identification Card/Passport number  
สัญชาติ.......................................อยู่บ้านเลขท่ี....................... ถนน........................................ตําบล/แขวง.............................................. 
Nationality   Residing at No.   Road    Sub-district  
อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................................  
District     Province    Postal Code  
อีเมล์ (E-mail)......................................................................... โทรศัพท์มือถอื (Mobile Phone)...............................................  

 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนท้ังส้ินรวม............................................หุ้น  
As a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited, holding a total number of             shares.  
 
1. ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 

2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุม 
I confirm to attend the meeting and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 on May 
25, 2021 at 02.00 p.m.  

  � � เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 

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

ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม 
   อีเมล (E-mail) ..................................................................... (โปรดระบุ) 
   เบอร์โทร (มือถือ) ................................................................. (โปรดระบุ) 
 
2. จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอสิกส์ (E-EGM) และการมอบ

ฉันทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
3. เม่ือท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมล์ท่ีท่านได้ระบุ 
4. ในวันประชุมฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขท่ีบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สําหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์    
หมายเหตุ: หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 8 และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมกับนําหนังสือมอบฉันทะ เอกสาร
หรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุมโดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันที่กําหนดด้วย และในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบเพ่ือแสดงตนมายังบริษัทจัดการโดยซองไปรษณีย์ตอบรับ ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 
2564 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น)  
(General Form)  

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

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

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ   

       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน      ตาํบล/แขวง       

Reside at     Road      Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       

Amphoe/Khet    Province     Postal Code   

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

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

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

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

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    

      Hereby appoint 

(1)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                            

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code              , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                               

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code                          , or 

 (3)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

age          years, resides at 

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       
Province    Postal Code       
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2021 on May 

25th, 2021 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

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

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

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

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

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

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

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

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

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

  
 (3)  ขอมอบฉันทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

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

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

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

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

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

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   

หรือ     นายอนุสรณ์  ธรรมใจ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ55 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 7/528 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 
10170  
Or Mr.  Anuson Tamajai, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 55 years old, resides at 7/528 Moo 9, Sala Thammasop, Thawi 
Watthana, Bangkok 10170  

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

หรือ � นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 
Or Mr.  Chatchawan Triamvicharnkul, Audit Committee and Independent Director, age 57 years old, resides at 32/ 98 Soi Rung- rueng, Samsennok, 
Huaykwang, Bangkok 10310  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2564  เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my-our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2021 on May 
25th, 2021 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

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

       วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564  
  Agenda 1 Consider and approve the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2021 

 

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

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

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  
 

      วาระที ่2  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 400 ล้านบาท 
 Agenda 2  To consider and approve the issuance and offering of Convertible Debentures with a value not exceeding 400 

million Baht 
  

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ. 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 Agenda 3  To consider and approve the decrease in registered capital of the Company and amendment of Clause 4 of the 
Company’s Memorandum of Association pertaining the registered capital to be in line with the decrease in 

registered capital of the Company. 
  

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 Agenda 4  To consider and approve the increase in registered capital of the Company and amendment of Clause 4 of the 
Company’s Memorandum of Association pertaining the registered capital to be in line with the decrease in 

registered capital of the Company. 
  

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 

 Agenda 5  To consider and approve the allocation of ordinary shares issued for capital increase of the Company.  

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่6  พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 
 Agenda 6  Any other matters (if any)  

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

                   (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีประบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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

ลงช่ือ/ Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

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

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

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

2. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

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

55 | ห น้ า  



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8 
Enclosure No. 8 

Page 4 of total 4 pages 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

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

ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2021 on May 25th, 2021 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such 
other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
 

     
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

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

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

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                             Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at          Road                                                               Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                 Province                                                              Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  

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

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

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

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

  
 (2)  ขอมอบฉันทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age        years, reside at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                          , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  
เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย                                                                                                     

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2021 on May 25th, 2021 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only 
or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 
 
 

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

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

  มอบฉันทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

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

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

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

       วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564  
  Agenda 1 Consider and approve the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2021 

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

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

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  
 

      วาระที ่2  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 400 ล้านบาท) 
 Agenda 2  To consider and approve the issuance and offering of Convertible Debentures with a value not exceeding 400 

million Baht  
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ. 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 Agenda 3  To consider and approve the decrease in registered capital of the Company and amendment of Clause 4 of the 
Company’s Memorandum of Association pertaining the registered capital to be in line with the decrease in 
registered capital of the Company.  

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 Agenda 4  To consider and approve the increase in registered capital of the Company and amendment of Clause 4 of the 
Company’s Memorandum of Association pertaining the registered capital to be in line with the decrease in 
registered capital of the Company.  

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 
 Agenda 5  To consider and approve the allocation of ordinary shares issued for capital increase of the Company.  

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่6  พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 
 Agenda 6  Any other matters (if any)  

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

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

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

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
( ) 

 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
( ) 

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

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

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

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

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

3.  ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

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

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

ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  เวลา 14.00 น. โดยจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2021 on May 25th, 2021 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such 
other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
 

     
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
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