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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสาขา (1) ชั้น 3 
เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120 

 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  จ านวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 ท่าน คิด
เป็นร้อยละ 85.7 ของกรรมการทัง้หมด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากับดูแล 

  กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ  

  ก ากับดูแลกิจการ บริหารความเสีย่งสรรหาและก าหนด 
  ค่าตอบแทน 

4. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM 
5. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท 
6. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท / กรรมการก ากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง  

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR 
กรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนุสรณ ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-EGM 
1. นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองประธาน 

    เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางพานทอง  โนวะ   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ /ประธานคณะ 

     ผู้บริหารด้านการเงิน  
3. นายผาด พิมรินทร ์   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ / 

    ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นายอภิชัย  ชุมศร ี   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ / 

ประธานคณะผู้บริหารด้านบริหารความเสีย่ง / เลขานุการ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

5. นายณัฐพร   เมืองจันทรา   Compliance /ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย 
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ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอสวันวิณ คอนซลัแต้นท์  จ ากัด  
1. นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล 
2. มิสเตอร์ ดาเนยีล ฟง (Mr. Daniel Fong) 

ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด นายสุพล ค้าพลอยด ี 
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร 
ผู้ร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงการประชุม นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท 

 
หลังจากนั้นผูด้ าเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอยีดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 และข้อที่ 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสยีง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแตล่ะวาระ
ก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถดัไป ดังนี ้
 
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึง
จะครบเป็นองค์ประชุม 

 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 
ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้
ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล
ก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 



                                                                                                        
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

หน้าที่ 3/21 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและ

วิธีการค านวณคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ป ระชุม 
ดังต่อไปนี้  
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
 เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการปะชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
 ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting  โดยพิจารณาเลือกลงคะแนนเสียง “เห็น

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

 กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถท าได้โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไป
แล้ว (ครบก าหนด 1 นาที) ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์
มือถือหรือแท็บเลท ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรมซูม (Zoom) กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนที่เมนู E-
Voting 

 เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting หรือโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ  

 ส าหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นได้ ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศ ให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกัน
ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือเพื่อหรือในนามผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว 

 
วิธีการนับคะแนน ส าหรับการนับคะแนนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
 ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบ

ฉันทะ และผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนย้อนหลังในวาระที่มีมติที่ประชุมแล้วได้ 
 คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ

ฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน   
 ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ และแสดงเจตนาไว้ ตาม

หนังสือมอบฉันทะด้วย   
 ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ 
 ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะท าการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด 

 
ขั้นตอนการถามค าถามในที่ประชุม 
 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามด้วยพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดังนี้ 

- ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ 

- กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 



                                                                                                        
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

หน้าที่ 4/21 

 
 กรณีทีท่่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดังนี้ 

- ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่างโปรแกรม Zoom และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) 
- เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการเปดิไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกดปุ่ม Unmute และเปิดไมค์ใน

อุปกรณ์ของท่าน กรณผีู้ถือหุ้นไมส่ามารถพูดผ่านไมคไ์ด้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมา
ทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถามของท่านให้ท่ีประชุมแทนท่าน 

- ในการถามค าถามแต่ละครั้ง ทั้งทางการพิมพ์ข้อความหรือทางการสนทนา ขอความกรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล พร้อมระบุวา่ท่าน
เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มค าถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

- บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีไม่มีผูเ้ข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทาง
บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมต่อ หรือหากผู้ถือหุ้นมีค าถามเพิม่เตมิ สามารถพิมพ์ค าถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าท่ี
จะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลัง 

 
มติของที่ประชุมในวาระที่ 1 และวาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนของผู้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีงเป็นเสียง
ช้ีขาด ส าหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น.  

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรตุม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กลา่วเปิดประชุม 
พร้อมท้ังกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเข้าสู่การประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
EGM) ของบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จากนั้นประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบรษิัท 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้ให้ข้อมูล
เพิ่มเตมิ และตอบข้อซักถาม และมอบหมายให้นางสาววิมพ์วิภา ศรแีปร เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผูด้ าเนินการประชุม”) พร้อมแนะน า
คณะกรรมการบริษัท ผู้บรหิารระดับสูงของบริษัท ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน จากนั้นผูด้ าเนินการประชุม ได้ชีแ้จงรายละเอียด และ
วิธีการประชุมใหผู้้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะรับทราบ พร้อมแจ้งจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมดตอนเปิด
ประชุมฯ ดังนี ้

 
เริ่มประชุมมผีู้ร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 638,520,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.30 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 12 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จ านวน 24 ราย ถือว่ามผีู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนับรวบกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 แล้วก่อนที่จะเริ่มการประชุมในวาระต่าง ๆ 
ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถามหรือการแสดงความเห็นระหว่างการประชุมให้ท่ีประชุม
ทราบ ดังนี้ 
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1. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM สามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระของบริษัทตลอดการประชุม 
ตามหน้าจอท่ีแสดง กรณีที่ผู้ถือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะ 
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทฯ ได้ท าการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น
ก าหนดไวล้่วงหน้าแล้ว 

2. จากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมส านักงานสาขาท่ี 1 ของบริษัทฯ ภายใต้ พระราชก าหนดว่า
ด้วยการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีเกี่ยวข้อง
โดยมรีายละเอียดที่ได้จัดส่งไปตามหนังสือเชิญประชุมฯ ถึงผู้ถือหุ้น และเผยแพรผ่่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

3. การประชุมผ่านระบบ E-EGM ของบริษัทฯ เป็นรูปแบบ Single System (E-Meeting/E-Voting/E-Processing) ในครั้งนี้ 
บริษัทฯ ไดม้อบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากดั ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบ ซึ่งได้
ประเมินตนเองกับหน่วยงานส านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน ประมวลผลระบบนับ
คะแนนเสยีงในการประชุม พร้อมกันน้ีบริษัทฯ ได้แจ้งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM Username และ Password 
กลับให้ผู้ถือหุ้น และผูร้ับมอบฉันทะล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุมฯ พร้อมมีหน่วยงาน IT Service รองรับ 

4. ในการประชุมระบบ E-EGM ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสยีงข้างมาก หรือตามที่
ก าหนดไว้ในแตล่ะวาระของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น
เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสยีงช้ีขาด โดยการกล่าวใน
ที่ประชุม และส่งบัตรทีม่ีลายมือช่ือก ากับ พร้อมบันทึกภาพ และเสยีงในการลงคะแนนของวาระนั้น การประชุมทุกวาระให้
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสยีงผ่านระบบ E-EGM ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการนับ
คะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจ านวนเสยีงท้ังหมดของการประชุมในวาระนั้น กรณี
ที่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไมด่ าเนินการท าเครื่องหมายใด บรษิัทฯ จะถือว่ามีมติอนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่น าเสนอของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบรอ้ยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ไดเ้ริ่มพิจารณา ซึ่งจ านวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 
และคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมผีู้เขา้ร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกไปก่อน 
เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไมส่ามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และ
เป็นธรรม 

6. ในการด าเนินการประชุม บริษัทฯ ด าเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิม่เตมิในแต่ละวาระ ขอให้ท่านโปรด
แจ้งช่ือ และนามสกุลเพื่อเป็นข้อมลูให้บริษัทฯ หากเป็นค าถามที่นอกเหนือจากวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุน้สอบถามในวาระที่ 6 
เรื่องอื่น ๆ และเพื่อให้การประชุมสามารถด าเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม และการเปลี่ยนล าดับการประชุมจะต้อง
ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

7. ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษทัท้ังหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.7 
ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) และอยู่จนปิดการประชุมฯ ครบทั้ง 6 ท่าน 
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จากนั้น นางสาววิมพ์วิภา ศรีแปร ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมว่า เพื่อให้การตรวจนบัคะแนนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 
โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการ ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติว่า บริษัทฯ ควรจัดให้มผีู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงท่ีเป็นอสิระในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 
21 เมษายน 2564 โดยได้จดัท าภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมถึงไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cho.co.th “ส่วนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น” และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1) ครั้งนี ้

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 
ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกีย่วข้อง  

  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านการรับรอง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งด
ออกเสียง) 

 
มต ิ ก่อนการลงคะแนน มผีู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมเพิม่อีกจ านวน 1 ราย ถือหุ้นเท่ากับ 40,750 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมกันทั้งหมด 638,560,866 หุ้น 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อ
วันท่ี 21 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้ 
 
มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
รับรอง 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
รวมจ านวนเสียง 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง  
 
 
 
 

http://www.cho.co.th/
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 400 ล้านบาท 
ผู้ด าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมี
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 400,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO 
Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดสรุปสาระส าคัญ
ของข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี ้

 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

สกุลเงิน บาท 
จ านวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้
แปลงสภาพท้ังหมด 

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

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

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

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

ชุดย่อย ชุดละ 10.00 ล้านบาท 
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุด ๆ ทีละชุดตามล าดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของ
บริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความส าเร็จของเง่ือนไขบังคับก่อน
ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 
ทั้งนี้ก าหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ
จ านวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่
ออกโดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัท 

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
อาย ุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด 
การช าระคืนเงินต้น ช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง

สภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ ก่อนวันครบก าหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
ก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด ท้ังนี้
การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ า
กว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่
เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันท าการ
ติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)  อย่างไรก็ตาม
ถ้าราคาแปลงสภาพที่ค านวณข้างต้นต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออก
หุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ท าให้การค านวณหุน้ท้ังหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตาม
ราคาแปลงสภาพ 
หมายเหตุ :   
o หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกก าหนดราคาแปลง

สภาพต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่
ใช้สิทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ ท้ังนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักค านวณจากราคาปิดถ่วง
น้ าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันท าการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ AO 
Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ
ดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนไดร้ับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ
ครบก าหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย
ดังกล่าว ได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้  ตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

o ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ 
บริษัทจะด าเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้น
ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ” 

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวันท าการก่อนวันครบก าหนดอายุหุ้นกู้แปลง
สภาพชุดนั้น 1 สัปดาห์ 



                                                                                                        
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

หน้าที่ 9/21 

หัวข้อ รายละเอียด 

จ านวนหุ้นสามญัที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการแปลงสภาพ 

432,675,407 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นท้ังจ านวน) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น 

ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) ดังนั้นการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ท าให้จ านวนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจ ากัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับ
จ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขาย
ในวงจ ากัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือ
ได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

วิธีการจัดสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจ ากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities 
Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่ งเป็นผู้ลงทุน
สถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการก าหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุน
รายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจ ากัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้ข้อ 
43 และ 56 ของประกาศท่ี ทจ. 17/2561 

เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออก
หุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

บริษัทอาจด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูแ้ปลง
สภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลง
สภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้การพิจารณา
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้  Price 

Dilution = (Po - PE) / Po  
โดยที่  

Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.6659  บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
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หัวข้อ รายละเอียด 

ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน

ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เสนอวาระตอ่ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี1/2564 

เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้

แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 2 เมษายน 

2564   

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติ

ให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.5993  บาทต่อหุ้น  

PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่  

PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  

Qo = จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,321,905,217 หุ้น  

Qe = จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้

เพื่อรองรับการแปลงสภาพจ านวน 432,675,407  หุ้น  

ดังนั้น  

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%  

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจ านวน 
จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.47 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากท่ีสุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ ราคา Po 
 

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตร ต่อไปนี้  
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  

โดยที ่

Qo = จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,321,905,217 หุ้น  

Qe = จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้
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หัวข้อ รายละเอียด 

เพื่อรองรับการแปลงสภาพจ านวน 432,675,407 หุ้น  

Control Dilution = 432,675,407 / (1,321,905,217 + 432,675,407)                           

= ร้อยละ 24.66  

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จ านวน 

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็น อัตราร้อยละ 

24.66 

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ใน “ข้อก าหนดและเงื่อนไข
ส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ” 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจ

ในการก าหนดรายละเอียด แก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตาม
ความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอ
ขาย จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การค านวณ และวิธีการ
ช าระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่
ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออก
หุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้รับมอบอ านาจจะก าหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อให้
ข้อมูล และยื่นเอกสาร ค าขอ ค าขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร 

(3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ 
การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการ
ขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพ การน าหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การ
ด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นส าเร็จลุล่วง 
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จากนั้นผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ในประเด็นดังกล่าว สรุปสาระส าคญั ดังนี้ 
 นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามว่า เหตุใดจึงเลือกผู้ลงทุนจาก 

Advance Opportunity Fund และบริษัทฯ ได้พิจารณานักลงทุนรายอื่นหรือไม่  
 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทฯ ได้

พิจารณานักลงทุนไว้จ านวน 2 ราย โดยอีกรายเป็นนักลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การมี
ตัวแทนในประเทศไทย ประสบการณ์ด าเนินการเรื่องหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture: CD) ในประเทศไทย
ส าเร็จ และการปฏิบัติตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) 
แล้ว บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือก Advance Opportunity Fund ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีท่ีสุด 

 นายสุวิทย์ฯ– ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามเพิ่มเติมว่าดังน้ี 
1. เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะน าไปใช้ด้านใดบ้าง  ส่วนที่น าไปช าระหนี้มีจ านวนเท่าไร และบริษัทฯ 

จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ปีละเท่าไร 
2. หลังจากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ โครงสร้างผู้บริหารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบขอ้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ได้วางแผนในการช าระหนี้ประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนที่เหลือน าไปด าเนินการในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่

คงค้างรวมถึงลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 100 ล้านบาท ท้ังนี้ประเมินว่าบริษัทฯ จะประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้
ร้อยละ 5 ต่อปี ส าหรับเงิน 100 ล้านบาท 

2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร หลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
 

เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติวาระนี้ โดยต้องผ่าน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระต่อเนื่องกนักับวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มผีลทางกฎหมาย ทกุวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผา่นการ
อนุมัติด้วยเช่นกัน) ดังนี ้

 
มต ิ ก่อนการลงคะแนน ไม่มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเปน็จ านวนหุ้น

รวมกันทั้งหมดเท่ากับ 638,560,866 หุ้น 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกับบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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รวมจ านวนเสียง 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ. 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล คงเหลือจากการรองรับการ
ใช้สิทธิของ CHO-W2 และคงเหลือจากการรองรับการเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ที่ครบก าหนดเวลาแล้ว และบริษัทไม่ได้
ขยายเวลาเพิ่มเติม ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ต่อไป จึงจ าเป็นจะต้องลดทุนจด
ทะเบียนส่วนท่ียังไม่เสนอขายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหลักทรัพย์ใด ๆ 

 
เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน จึงต้องลดทุนจดทะเบียนจ านวน 258,522,628.25 

บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจ านวน 1,034,090,513 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรร
หุ้นปันผล คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ CHO-W2 และคงเหลือจากการรองรับการเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ที่
ครบก าหนดเวลาแล้วแต่บริษัทไม่ได้ขยายเวลาเพิ่มเติม และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

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

ยี่สิบห้าสตางค์) 
  แบ่งออกเป็น 1,321,905,217 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยีส่ิบเอ็ดล้านเกา้แสนห้าพันสองร้อย 

สิบเจ็ดหุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  (ยี่สิบห้าสตางค์) 
  โดยแบ่งออกเป็น 
  หุ้นสามญั  1,321,905,217 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยีส่ิบเอ็ดล้านเกา้แสนห้าพันสองร้อย 

สิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- 
 
กับท้ังพิจารณาให้กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทุกประการ 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกีย่วข้อง 
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เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนมุัติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 3 นี้ เปน็
วาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 5 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทกุวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผา่นการ
อนุมัติด้วยเช่นกัน) ดังนี ้

 
มต ิ ก่อนการลงคะแนน ไมม่ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น

รวมกันทั้งหมดเท่ากับ 638,560,866 หุ้น 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท 
ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทจ านวน 258,522,628.25 บาท โดย
การยกเลิกหุ้นสามัญ จ านวน 1,034,090,513 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือจากการ
จัดสรรหุ้นปันผล คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ CHO-W2 และคงเหลือจากการรองรับการเสนอขายหุ้น
แบบ General Mandate ที่ครบก าหนดเวลาแล้วแต่บริษัทไมไ่ดข้ยายเวลาเพิ่มเติม และอนุมตัิการแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
 
มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท
เป็นไปตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 108,168,851.75 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 432,675,407 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหใ้ช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 438,645,156 บาท (สี่ร้อยสามสบิแปดล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหน่ึงร้อยห้าสิบ 
หกบาท) 

  แบ่งออกเป็น 1,754,580,624 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสีล่้านห้าแสนปแดหมื่นหกร้อยยีส่ิบสี ่
หุ้น) 

  มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  (ยี่สิบห้าสตางค์) 
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  โดยแบ่งออกเป็น 
  หุ้นสามญั  1,754,580,624 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสีล่้านห้าแสนปแดหมื่นหกร้อยยีส่ิบสี ่

หุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่ม-ี 
 
กับท้ังพิจารณาให้กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพันบริษัทตามหนังสือรับรองบรษิัท เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนนิการใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทุกประการ 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกีย่วข้อง  
 
 เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนมุัติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 4 นี้ เปน็
วาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 และวาระที่ 5 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทกุวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผา่นการ
อนุมัติด้วยเช่นกัน ดังนี ้
 

มต ิ ก่อนการลงคะแนน ไมม่ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น
รวมกันทั้งหมดเท่ากับ 638,560,866 หุ้น 

 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 108,168,851.75 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 432,675,407 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
ผู้ด าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 432,675,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน  

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย  

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซ้ือ และช าระ

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 

จ านวน เงินต้น

ของหุ้นกู้ แปลง

สภาพหาร ด้วย

ราคาแปลง 

สภาพ 

ไม่ต่ ากว่าร้อย 

ละ 90 ของ 

ราคาตลาด 

(ราคาแปลง 

สภาพ) 

จะก าหนด

ภายหลัง โปรด

พิจารณาหมาย

เหตุข้อที่ 3 

เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ

แปลงสภาพของ หุ้นกู้

แปลงสภาพซึ่ง เสนอขาย

ให้แก่ บุคคลในวงจ ากัด 

ซึ่ง เป็นผู้ลงทุนสถาบัน 

(โปรดพิจารณาหมาย เหตุ

ข้อที่ 1 และสรุป 

สาระส าคญัของ 

ข้อก าหนดและ เง่ือนไข

ของหุ้นกู้ แปลงสภาพตาม 

เอกสารแนบท้าย 1) 

หมายเหตุ:  

1. การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 
400,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund 
(“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)  โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามนิยามข้อ 43 (1) ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 
17/2561”) และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด ทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ท้ังนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่
น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ 
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ค านวณจากราคาปิดถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันท าการติดต่อกัน (“ราคา
ใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่ค านวณข้างต้นต่ ากว่ามูล
ค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ท าให้การค านวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกใน
มูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 
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2. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจ ากัดความรับผิดที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์
แมน AO Fund และ AO Fund 1  ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานที่มีอ านาจ
ก ากับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดย ลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาด
เล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหา
แหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตาม
วัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1  ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้น
กู้แปลงสภาพท่ีออกและจ าหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมา  

บริษัท ซิโก้  แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็น
ผู้จัดการกองทุนของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และ ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับ
อนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตั้งจาก 
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) ของประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการก าหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจ ากัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของ
ประกาศท่ี ทจ.17/2561  

3. ควรมีการพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนด รายละเอียด แก้ไข หรือ
ด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลง 
สภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การค านวณและวิธีการช าระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลา
ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลง สภาพ วิธีการจัดสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิแปลงสภาพ เง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้รับมอบอ านาจจะ
ก าหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ 
เพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการ 
ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร  

(3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล 
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่ง
รวมถึงการ ติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การ
เปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ การน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การ 
ด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นส าเร็จลุล่วง  

 ทั้งนี้ความส าเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขึ้นอยู่กับเง่ือนไขต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงการท าการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ที่ส าเร็จลุล่วงของ AO Fund ในธุรกิจและ
การ ด าเนินงานของบริษัทซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงการท าการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ในด้าน
นโยบายด้าน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) และมาตรการลงโทษ (Sanctions)   

 กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวท้ิง 
 

การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)   
1. บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อ กรมพัฒนา

ธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติ ให้เพิ่มทุน
จดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  

2. บริษัทจะยื่นขอจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ใน
รอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

บริษัทจะด าเนินการยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว) 

 
วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม   

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การ
ใช้เงิน ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จ านวนเงินทนุที่จะน าไปใช้ 

โดยประมาณ (บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงิน 

1. ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและรวมถึงการ
ลงทุนในโครงการในมือ และการช าระหนี้ธนาคาร 

ไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายใน 6 เดือน 

2. ใช้ เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่หรือลงทุนใน
โครงการในมือส่วนขยาย 

ไม่เกิน 100,000,000 บาท ภายใน 1-3 ป ี

 
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการ
ด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
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ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
1. เงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ 

บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลก าไร 
ให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการด าเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางการจ่ายเงินปันผล
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

2. ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานสุทธิ 
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้จดทะเบียน
ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

 
ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกีย่วข้อง  

 
เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนมุัติด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออก
เสียง) (วาระที่ 5 นี้ เป็นวาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มผีลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้อง
ผ่านการอนุมตัิด้วยเช่นกัน) ดังนี ้

 
มต ิ ก่อนการลงคะแนน ไมม่ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น

รวมกันทั้งหมดเท่ากับ 638,560,866 หุ้น 
  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 432,675,407 
หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสยีงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี ้

 
มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
เห็นด้วย 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 638,560,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
บัตรเสีย 0 เสียง 
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วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ส าหรับวาระการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือ ให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  
 

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณา อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) ก าหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญนดัประชุมอกีก็ได้ คณะกรรมการบริษทัจึง
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มกีารพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด
ในการประชุมครั้งนี้ 

 
พร้อมกันนี้ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ในท่ีประชุมไดส้อบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมผีู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่าง 

ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
 นายสุวิทย์ฯ – ผู้รับมอบฯจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้บริหารกล่าวให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าจะจัดสรรเงินที่

ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และการตัดสินใจใช้เงินดังกล่าวโดยผ่านคณะกรรมการที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมให้ความเห็นด้วย 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวให้ค าเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
คลายความเป็นห่วง เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้วางแผนด าเนินการขั้นตอนที่ 1 คือเรื่อง CHO Transformation ของบริษัทฯ ใน
อีก 3 เดือนต่อจากนี้ จากนั้นในแผนด าเนินการขั้นที่ 2 ต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม  และร่วม
พิจารณาแผนงานของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งต่อไป เพราะฉะนั้น
จึงขอให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการใช้
เงิน และกู้เงินของหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างถี่ถ้วนแล้ว การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  ถือเป็นบันไดขั้นที่ 2 ที่ส าคัญ ในการ
ด าเนินการตามแผนของบริษัทฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อจากนี้อีกประมาณ 3 เดือนข้างหน้า 
เมื่อบริษัทฯ ด าเนินการเรื่อง Upskill-Reskill บุคลากรบริษัท และ CHO Transformation เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาเผยแพร่
ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 
 

 นางสาวราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงครึ่งหนึ่ง 
และมีผลขาดทุนมากขึ้น ไม่ทราบบริษัทฯ มีแนวทาง หรือแผนการด าเนินงานเพื่อให้มีผลก าไร และสามารถจ่ายปันผลได้ ขอ
ทราบทั้งแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพ่ือทราบอนาคต และทิศทางของธุรกิจ 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่า เนื่องจากแผนด าเนินการของ
บริษัทได้น าเสนออย่างละเอียดพร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนผ่านกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน หรือ “Opportunity 
Day” ไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลโดย
ละเอียดได้ทาง https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday  หรือผ่านช่องทาง YouTube ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทาง https://www.youtube.com/watch?v=cGbArG2rJ6c 

 
 
 

https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
https://www.youtube.com/watch?v=cGbArG2rJ6c


                                                                                                        
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

หน้าที่ 21/21 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแล้ว ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และมีการเก็บข้อมู ล
การจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ เสียง และข้อความของผู้ร่วมประชุม และข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใน
การประชุมฯ ตามข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดเตรียมระบบประชุมฯ E-EGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 เพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นได้ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

 
ปิดประชุม 

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ กล่าวในนามประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.19 น. 
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