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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

ข้าพเจ้าบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี13 
พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 13.30น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปน้ี 

1. การเพ่ิมทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จาก 295,735,443.25 บาท เป็น 460,279,620.25บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 658,176,708 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท รวม 164,544,177.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้ 

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

185,000,000  
--- 

0.25 
--- 

46,250,000.00  
--- 

 แ บ บ ม อ บ อํ า น า จ ท่ั ว ไ ป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

473,176,708   
--- 

0.25 
--- 

118,294,177.00   
--- 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซ้ือ 

และชําระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

Macquarie Bank 
Limited 

ไม่เกิน 
185,000,000 หุ้น 

มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/
หรือ บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
มอบหมายมีอํานาจ
กําหนดราคาเสนอขาย 

โปรดพิจารณา
รายละเอียดในสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย 1 

เป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจํากัด ตามที่กําหนดไว้ในภาค 
2 หมวดท่ี 1 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาต
ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจํากัด โดยเป็นการเสนอขายท่ี
ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขาย
หุ้นตามราคาตลาด ท้ังนี้ วัน
กําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อง
ย้อนหลังไม่เกินสามวันทําการ
ก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อผู้
ลงทุน 

2.1 จํานวนหุ้นคงเหลือท่ียังมิได้จัดสรร 
- ไม่มี – 
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3. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละต่อทุนชําระ

แล้ว 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นเดิม  
(Rights Offering) 

หุ้นสามัญ 
 

ไม่เกิน 
354,882,531 

 

ไม่เกินร้อยละ 30 
 

หมายเหตุข้อ 1 และ ข้อ 4 

2. บุคคลในวงจํากัด  
(Private Placement) 

หุ้นสามัญ 
 

ไม่เกิน 
118,294,177 

 

ไม่เกินร้อยละ 10  
 

หมายเหตุข้อ 2, ข้อ 3และ
ข้อ 4  

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ

เป็นคราวๆ ไปก็ได้อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆ จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 
และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) นี้จะต้องมีจํานวนรวมกัน
ไม่เกิน 354,882,531 หุ้นหรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯณวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

2. บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้และจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 
(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ืองการกําหนด
บทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือ 
(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินม่ันคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง 
รวมท้ังมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 ท้ังนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) บริษัทฯ จะทําการ
เปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนก่อนการเสนอขายต่อไป 

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดย
ราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ท้ังนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อง
ย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอัน
ควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีคํานวณได้ข้างต้น โดยในการกําหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณา
สภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ท้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด 

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังต่อไปน้ี 
  (1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เช่น การกําหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็น
คร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจํากัด และเงื่อนไขและรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
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  (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง ดําเนินการต่างๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ 
  (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
 

4. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561ในวันท่ี9 มกราคม 2561 เวลา เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 (Record Date) ในวันท่ี 6 ธันวาคม 

2560 
 

5. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 
บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจํานวน 164,544,177.00 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจะจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป รวมท้ังจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ ให้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 
6.  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

 บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้สําหรับหมุนเวียนภายในกิจการ เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและรองรับการขยาย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนในการดําเนินงานโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลแล้ว รวมถึงท่ีคาดว่าจะเข้า
ประมูลเพ่ิมเติมในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

6.1 วัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) 
1. เงินทุนสําหรับการดําเนินโครงการ E-Ticket กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซ่ึงตามสัญญาว่าจ้าง 

บริษัทฯ จะต้องทําการส่งมอบและติดต้ังอุปกรณ์ท้ังหมดสําหรับรถโดยสารประจําทางจํานวน 2,600 คัน ภายในเดือนมิถุนายน 2561 
คาดว่าจะใช้เงินทุนเพ่ิมเติมประมาณ 500,000,000 บาท 

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

3. เงินลงทุนสําหรับโครงการขอนแก่น Smart City ระยะท่ี 1 กับ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จํากัด ซ่ึง
บริษัทฯ จะเข้าประมูลในส่วนของงานจ้างเหมา ออกแบบ และก่อสร้าง งานโยธาและโครงสร้าง พร้อมท้ังการผลิตและติดต้ังระบบ
ขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development) อย่างไรก็ดี 
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนเพ่ือเข้าร่วมประมูล ข้อมูลการใช้เงินทุนจึงยังมีความไม่แน่นอน และการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินการเข้าประมูลของบริษัทฯ รวมท้ังจะทําให้คู่แข่งของบริษัทฯ รับทราบข้อมูล
ความลับท่ีมีนัยสําคัญต่อการเข้าประมูล 

6.2 วัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  
บริษัทฯ มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทุนเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการต่างๆ ตามท่ีกล่าวมา

ข้างต้นเพ่ือเสริมสร้างรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ซ่ึงจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น  และเพ่ือท่ีจะ
สามารถลงทุนในโครงการตามงบประมาณท่ีบริษัทฯ ต้ังเป้าหมายไว้ได้  บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอ่ืนนอกเหนือจากเงินท่ี
ได้รับจากการการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจํานวนไม่เกิน 185,000,000 หุ้นในครั้งนี้ เช่น แหล่งเงินทุนจากการ
กู้ยืมและ/หรือเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือให้เพียงพอต่องบประมาณท้ังหมดท่ีต้องใช้ในการดําเนินการตามโครงการ โดยยึดถือใน
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ 
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7. ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited ตามแบบกําหนดวัตถุประสงค์ 

(Specific Objective) และ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) คร้ังนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มี
ฐานะเงินทุนท่ีแข็งแกร่งข้ึนเพ่ือรองรับงานโครงการอื่นๆ ท้ังท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินงาน และท่ีคาดว่าจะประมูลได้เพ่ิมเติมในอนาคต 
ซ่ึงท้ายท่ีสุดจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากน้ียังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนในตลาด
เงิน ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ 

 
 8. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินบริษัทฯ และเงินสํารองตามกฎหมายตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการ
บริหารงาน ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

8.2 ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนับจากวันท่ีมี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีได้ย่ืนขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

 
9. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

  - ไม่มี – 
 

10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
 

ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 

1) วันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2560   13 พฤศจิกายน 2560 

2) วันท่ีกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 
1/2561 (Record Date)  

6 ธันวาคม 2560 

3) วันท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 9 มกราคม 2561 

4) ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 

 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 
 

   
                                                                               (สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย) 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 
   
                                                                              (อัศนา ทวีแสงสกุลไทย) 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 

(ประทับตราของบริษัทฯ) 


