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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

 
เนื่องด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จํากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 5/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันจันทร์                

ท่ี 13  พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 185,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ซ่ึงเป็นบริษัท
ท่ีจัดต้ังในประเทศออสเตรเลียซ่ึงเป็นบุคคลในวงจํากัด โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี กจ.17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) 
(“ประกาศ กจ .17/2551”) รวมถึงไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับ
บริษัทฯ นั้น 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ในคร้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
ให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ 
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ังเดียว
เต็มจํานวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทําการ 
ติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณราคา
ถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดซ่ึงหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวัน
กําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ท้ังนี้ วันกําหนด
ราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทําการก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ .72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศ ทจ. 
72/2558”) 

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใน
ราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซ่ึงไม่ใช่การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บคุคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ในราคาตํ่ากว่าราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ .72/2558 

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในราคาเสนอ
ขายที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ให้แก่ Macquarie Bank Limited แล้ว บริษัทฯ จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 
7 ของประกาศ ทจ .72/2558 โดยจัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

ท้ังนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปน้ี 
1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ และการกําหนด

ราคาตลาด 
1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย 



                                                                                

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2  

28 | หน้า 

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 185,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ท้ังนี้  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
มอบหมาย มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราว
เดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอ
ขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้น
ของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดซ่ึงหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทํา
การติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซ้ือ
ขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ท้ังนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทําการก่อนวันแรกท่ีเสนอ
ขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ .72/2558 

ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ Macquarie Bank Limited เช่น 
จํานวนหุ้น ราคาหุ้น การคํานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง จํานวนเงินรวมของการจองซ้ือหุ้น วันจอง
ซ้ือหุ้น และการชําระเงินค่าจองซ้ือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยระยะเวลาการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนคาดว่าจะไม่เกิดข้ึนก่อนหน้าวันท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ และจะครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นซ่ึงจะลงนามระหว่างบริษัทฯ และ 
Macquarie Bank Limited ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่า บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 12 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ โดย 
Macquarie Bank Limited คาดว่าจะชําระค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนภายในวันเดียวกับท่ีมีการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นใน
แต่ละคราว ท้ังนี้ ข้ึนกับเงื่อนไขสุดท้ายในสัญญาจองซ้ือหุ้นซ่ึงจะลงนามระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank 
Limited ในการนี้ เม่ือมีการลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited บริษัทฯ 
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป  

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ท่ี
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเฉพาะในส่วนท่ีบริษัทฯ ออกและจัดสรร
เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซ่ึงรวมถึง (1) การกําหนด และ/หรือเปล่ียนแปลงราคา
จองซ้ือหุ้นซ่ึงอยู่ใต้กรอบของการกําหนดราคาเสนอขายตามท่ี ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ได้กําหนดไว้
ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน การชําระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมท้ัง
ดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว (3) ดําเนินการต่างๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมท้ัง
ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคําขอ
อนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซ้ือ และส่งมอบหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมี
อํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซ้ือ และส่งมอบหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ของบริษัทฯ สําเร็จลุล่วงไปได้ 
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1.2 การกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ 
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

กล่าวคือ Macquarie Bank Limited ในคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปด้วยราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอ
ขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้น
ของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดซ่ึงหมายถึง ราคาซ้ือขาย
ถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 
วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการ
ซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ท้ังนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทําการก่อนวันแรกท่ีเสนอ
ขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ .72/2558 ท้ังนี้ การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าว มีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการนําเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนไปใช้สําหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัท
ฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสําหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินงานและคาดว่าจะเข้าประมูล
เพ่ิมเติมในอนาคต ซ่ึงท้ายท่ีสุดจะส่งผลให้รายได้และผลกําไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตข้ึนตามลําดับ 

1.3 การกําหนดราคาตลาด  
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 

วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ย
ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ท้ังนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกิน
กว่า 3 วันทําการก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเม่ือ
พิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คํานวณได้ข้างต้น โดยในการกําหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศ ทจ .72/2558 

 
2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ 

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 
บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนมาใช้สําหรับหมุนเวียนภายในกิจการ เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและรองรับ

การขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนในการดําเนินโครงการท่ีบริษัทฯ ชนะการประมูลแล้ว 
รวมถึงท่ีคาดว่าจะเข้าประมูลเพ่ิมเติมในอนาคต  

2.2 รายละเอียดของโครงการท่ีบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้ในโครงการ  
1. เงินทุนสําหรับการดําเนินโครงการ E-Ticket กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซ่ึงตามสัญญาว่าจ้าง 

บริษัทฯ จะต้องทําการส่งมอบและติดต้ังอุปกรณ์ท้ังหมดสําหรับรถโดยสารประจําทางจํานวน 2,600 คัน ภายใน
เดือนมิถุนายน 2561 คาดว่าจะใช้เงินทุนเพ่ิมเติมประมาณ 500,000,000 บาท 

2. เงินทุนสําหรับโครงการศูนย์ซ่อมรถสิบล้อ 24 ชั่วโมง ซ่ึงบริษัทฯ วางแผนจะเปิดศูนย์ซ่อมให้ครบ 8 ศูนย์ ภายใน
ปี 2564 (ปี 2560 เปิดทําการแล้ว 1 ศูนย์) คาดว่าจะใช้เงินทนในเบื้องต้นประมาณ 100,000,000 ล้านบาท 
และ  

3. เงินลงทุนสําหรับโครงการขอนแก่น Smart City ระยะท่ี 1 กับ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จํากัด ซ่ึง
บริษัทฯ จะเข้าประมูลในส่วนของงานจ้างเหมา ออกแบบ และก่อสร้าง งานโยธาและโครงสร้าง พร้อมท้ังการ
ผลิตและติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง (Transit 
Oriented Development) อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนเพ่ือเข้าร่วมประมูล 
ข้อมูลการใช้เงินทุนจึงยังมีความไม่แน่นอน และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การดําเนินการเข้าประมูลของบริษัทฯ รวมท้ังจะทําให้คู่แข่งของบริษัทฯ รับทราบข้อมูลความลับท่ีมีนัยสําคัญ
ต่อการเข้าประมูล 
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2.3 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการโครงการได้สําเร็จและความเสี่ยงจากการดําเนินการ
โครงการ 

โอกาสท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้สําเร็จเกิดข้ึนได้ค่อนข้างตํ่า เนื่องจากก่อนการรับงานโครงการ
ใดๆ บริษัทฯ จะประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และศักยภาพของบริษัทฯ ก่อนเสมอ อีกท้ังมักจะเป็นงานท่ี
บริษัทฯ เคยมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องมาก่อน อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจริง บริษัทฯ ยังคงมี
ธุรกิจรายได้ตามสัญญาท่ีสร้างรายได้และผลกําไร ซ่ึงจะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อบริษัทฯ 

 
2.4 งบประมาณท้ังหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณท้ังหมดท่ีคาดว่าจะต้องใช้เพ่ือให้โครงการสามารถ

สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ 
งบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้เบื้องต้นสําหรับโครงการตามข้อ 2.2 คิดเป็นประมาณ 820 ล้านบาท จากงบประมาณ

ท้ังหมดท่ีคาดว่าจะต้องใช้เพ่ือให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ จํานวนประมาณ 1,570 ล้านบาท ภายใน
ปี  2564 

3. ข้อมูลท่ีเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมทุนหรือจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้บุคคลในวงจํากัด 
 การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้ 
3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในคร้ังนี้ เนื่องจากยังไม่ได้กําหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นจึงยังไม่สามารถคํานวณผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ราคา
ตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ .72/2558 ซ่ึงราคาตลาดคือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคา
เสนอขายหุ้นต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นจึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
อย่างมีนัยสําคัญ 

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
=            จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังนี้ *  

           จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังนี้* 
 =              185,000,000    
   1,182,941,773 + 185,000,000  

= ร้อยละ 13.52% (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ในคร้ังนี้ ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในอัตราร้อยละ 13.52) 
 
ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดให้แก่ 

Macquarie Bank Limited กับผลกระทบต่อสทิธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Macquarie Bank Limited ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการท่ีมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสําหรับการ
หมุนเวียนภายในกิจการ เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงมีเงินทุนใช้สําหรับลงทุนใน
โครงการต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินงานและคาดว่าจะเข้าประมูลเพ่ิมเติมในอนาคต ซ่ึงท้ายท่ีสุดจะส่งผลให้รายได้
และผลกําไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตข้ึนตามลําดับ 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ 
4.1 ท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ 

Macquarie Bank Limited 
ท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดให้แก่ Macquarie Bank Limited ต่อ

หุ้นนั้น เป็นราคาท่ีเกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited โดยอิงจาก
ราคาซ้ือขายถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 
15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank 
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Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง
ดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดโดยมีส่วนลดอยู่ท่ีร้อยละ 10 ของราคาตลาด 
โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ท้ังนี้ วันกําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทําการก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน ซ่ึงราคาดังกล่าว บริษัทฯ มีความเห็นว่า
เป็นราคาท่ีมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้แหล่งเงินทุน
สําหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงการใช้เงินทุนสําหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ระหว่างการ
ดําเนินงานและคาดว่าจะเข้าประมูลเพ่ิมเติมในอนาคต 

4.2 เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited  
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 185,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ 

Macquarie Bank Limited ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ .17/2551 เป็นบริษัทท่ีจัดต้ังในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินท่ีได้เปิดเผยของ Macquarie Bank 
Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited มีเงินทุนเพียงพอสําหรับการเข้าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ซ่ึงเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินม่ันคง 

การเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่ง และเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่
บริษัทฯ ท่ีจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึนในอนาคต รวมท้ังยังเป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนท่ีจะใช้รองรับการดําเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสําหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ กอปรกับการเพ่ิมทุนดังกล่าวยังช่วยลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ท้ังนี้ Macquarie Bank Limited  ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ 

 
Macquarie Bank Limited เป็นบริษัทย่อยซ่ึงหุ้นท้ังหมดถือโดย Macquarie Group Limited  
 
สําหรับผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของ Macquarie Bank Limited สําหรับระยะเวลาส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2560 (และ 31 มีนาคม 2559) ผลกําไรรวมหลังจากหักภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นสามัญ สําหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 คือ 1,221 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ปี 2559 เท่ากับ 2,090 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) 
ตัวเลขนี้แสดงถึงกําไรจากกิจการท่ีดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจํานวน 1,221 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 
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หน่วย : ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

 
รอบปี จนถึง 31 มี.ค.

2560  
รอบปี จนถึง 31 

มี.ค. 2559  
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 5,821 5,643 3 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม (4,088) (3,907) 5 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (509) (681) (25) 
กําไรจากกิจการท่ีดําเนินงานต่อเนื่อง (ภาษี
เงินได้สุทธิ) 

1,224 1,055 16 

กําไรจากกิจการท่ีเลิกดําเนินงาน (ภาษีเงินได้
สุทธิ) 

- 1,040 (100) 

ขาดทุนจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 12 11 9 
ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น ต า มต ร า ส า ร ห น้ี ข อ ง 
Macquarie 

(15) (16) (6) 

กําไรจากผู้ถือหุ้นสามัญ 1,221 2,090 (42) 
เม่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการออก

และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement)  ได้แก่ Macquarie Bank Limited โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ Macquarie Bank 

Limited ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ สําหรับเงินทุนหมุนเวียนภายใน
กิจการและใช้สําหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยบางโครงการ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการ เช่น โครงการ 
E-Ticket ท่ีปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทยอยส่งมอบและติดต้ังอุปกรณ์ และยังมีโครงการอื่นๆ ท่ีบริษัทฯ 
ต้ังเป้าหมายที่จะลงทุนเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมรถสิบล้อ 24 ชั่วโมง ซ่ึงบริษัทฯ ได้
ลงทุนและเปิดให้บริการแล้ว 1 ศูนย์ และตั้งเป้าท่ีจะเปิดให้บริการให้ครบ 8 ศูนย์ภายในปี 2564  อีกท้ังยังมีโครงการ
อ่ืนๆ ในอนาคตท่ีบริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลและลงทุน เช่น โครงการขอนแก่น Smart City ระยะท่ี 1 ตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น 

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีท่ีเงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่
ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดท่ีต้องใช้ในการดําเนินการตามโครงการ 

บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited เนื่องจาก บริษัทฯ มี
ความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทุนเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือ
เสริมสร้างรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ซ่ึงจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น  และเพ่ือท่ีจะ
สามารถลงทุนในโครงการตามงบประมาณที่บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายไว้ได้  บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอ่ืน
นอกเหนือจากเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้  เช่น แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมและ/หรือเงินทุนจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือให้เพียงพอต่องบประมาณท้ังหมดท่ีต้องใช้ในการดําเนินการตามโครงการ 

4.5 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ  อันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงิน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คร้ังนี้จะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
กิจการ ซ่ึงทําให้แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุนมีความเหมาะสม อีกท้ังยังเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนท่ี
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แข็งแกร่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวได้ 

5. คํารับรองของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนในคร้ังนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้
ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นเป็นเหตุให้
กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการพิจารณา
และตรวจสอบข้อมูลของ Macquarie Bank Limited และมีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited เป็นผู้มีศักยภาพใน
การลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

......................................................... 
(นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


