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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 เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 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 การนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
เพื่อให้การดําเนินการตามท่ีระบุไว้ข้างต้นสําเร็จลุล่วง 
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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 น้ี 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 เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 
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 ดังน้ันเพื่อให้วาระน้ีมีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามท่ีกล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เร่ืองทุนจด

ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปตาม

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

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

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 โดยการการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 432,675,407 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระท่ี 4 น้ี เป็นวาระต่อเน่ืองกันกับวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 3 และ
วาระท่ี 5 ดังน้ันเพื่อให้วาระน้ีมีผลทางกฎหมาย 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  

 
  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 และสรุป

สาระสําคัญของข้อกําหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรร

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

 
เง่ือนไขการลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

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

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

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพ่ิมเติม 2544) กําหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น
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นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อ
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 เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

                                
               (นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์) 
          ประธานกรรมการ 


