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เลขท่ี CHO 19/2560 
 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ในวันท่ี 9 มกราคม 2561 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย: 
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 

  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 
3. สําเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) 

(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 วาระท่ี 4และวาระท่ี 5) 
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน 
6. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 
7. หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก. แบบ ข.และแบบ ค) 
8. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน ท่ีต้องนํามาวันประชุม 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้เรียก

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ในวันอังคารท่ี 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (แผนท่ี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัทฯ ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ได้

บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจัดทํารายงานการประชุมได้ส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลําดับที่ 1 (สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2560) 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
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หมายเหตุ เนื่องจากวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเร่ืองตามวาระที่ 2 และวาระ
ท่ี 3 จะถือเป็นเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเร่ืองท่ีได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก 
และจะไม่มีการพิจารณาในวาระท่ี 4 และวาระที่ 5 อีกต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีปรากฏรายละเอียด
วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 164,544,177.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

295,735,443.25 บาท เป็น 460,279,620.25 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 658,176,708 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีแผนการขยายและเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ใน

การลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีแผนการที่จะระดมทุนเงินทุนโดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนท้ังในส่วน
ของการเพ่ิมทุนประเภทกําหนดวัตถุประสงค์และการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป โดยในการเพิ่มทุน
ดังกล่าว บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนในคร้ังนี้มาใช้สําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 
เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนในการดําเนินงาน
โครงการท่ีบริษัทฯ ชนะการประมูลแล้ว รวมถึงท่ีคาดว่าจะเข้าประมูลเพ่ิมเติมในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ใน
การเพ่ิมทุนแต่ละประเภทคร้ังนี้มีรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนประเภทกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) 
1. เงนิทุนสําหรับการดําเนินโครงการ E-Ticket กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซ่ึงตามสัญญา

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

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

3. เงินลงทุนสําหรับโครงการขอนแก่น Smart City ระยะท่ี 1 กับ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม 
จํากัด ซ่ึงบริษัทฯ จะเข้าประมูลในส่วนของงานจ้างเหมา ออกแบบ และก่อสร้าง งานโยธาและ
โครงสร้าง พร้อมท้ังการผลิตและติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท 
TRAM และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development) อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวอยู่
ระหว่างการจัดเตรียมแผนเพ่ือเข้าร่วมประมูล  
 

วัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
บริษัทฯ มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทุนเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการต่างๆ 

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นเพ่ือเสริมสร้างรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ซ่ึงจะสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น  และเพ่ือท่ีจะสามารถลงทุนในโครงการตามงบประมาณที่บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายไว้
ได้  บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอ่ืนนอกเหนือจากเงินท่ีได้รับจากการการเพิ่มทุนแบบกําหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจํานวนไม่เกิน 185,000,000 หุ้นในคร้ังนี้ เช่น แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม และ/
หรือ เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) โดยบริษัทฯ 
จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือให้เพียงพอต่องบประมาณท้ังหมดท่ีต้องใช้ในการ
ดําเนินการตามโครงการ โดยยึดถือในประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 (สําเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4) 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 164,544,177.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 295,735,443.25 บาท 
เป็น 460,279,620.25 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 658,176,708 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป) 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 4 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ดังมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแกไ้ข และเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดข้างต้น 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพ่ือเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited จํานวนไม่เกิน 185,000,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการท่ีบริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระ

ท่ี 2 ข้างต้น บริษัทฯ เสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ 
Macquarie Bank Limited จํานวนไม่ เกิน  185,000,000 หุ้น มูลค่ าท่ีตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น  และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 460,279,620.25 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันหกร้อย
ย่ีสิบบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น : 1,841,118,481 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหนึ่งหม่ืน
แปดพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ : 1,841,118,481 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหนึ่งหม่ืน
แปดพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :         -ไม่มี- หุ้น 
 

(ไม่มี)” 
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บริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอํานาจพิจารณา เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ัง
เดียวเต็มจํานวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคา
เสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ 
Macquarie Bank Limited ด้วยราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อน
วันกําหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
คํานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด จะไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดซ่ึงหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นนั้น โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาแต่ละวัน ท้ังนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อง
ย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทําการก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด 

 
  นอกจากนี้ ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯ เสนอขอให้ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ 
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเฉพาะในส่วนท่ีบริษัทฯ ออก
และจัดสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซ่ึงรวมถึง (1) การกําหนดและ/
หรือเปล่ียนแปลงราคาจองซ้ือหุ้นซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบของการกําหนดราคาเสนอขายตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ได้กําหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
การชําระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
(2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมท้ังดําเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย 
จัดสรร และจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว (3) ดําเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมท้ังดูแลการจัดส่งข้อมูลและ
เปิดเผยรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลักฐานท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซ้ือ และส่งมอบหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซ้ือ และส่ง
มอบหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สําเร็จลุล่วงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 2 (สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement)) และสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 (สําเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited จํานวนไม่เกิน 185,000,000 หุ้นมูล
ค่าท่ีตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น 
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เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 354,882,531 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไม่

เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจ
ท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ จํานวนไม่เกิน 
118,294,177 หุ้น ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพ่ิม
ทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการท่ีบริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระ

ท่ี 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป (General Mandate) ดังนี้ 

 
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 354,882,531 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 
และ การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 118,294,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

บริษัทฯ จะออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดย
เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 354,882,531 หุ้น หรือไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน
แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

โดย บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในแบบ
มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี และ
จะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองการ
เปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี 
กจ. 17/2551 เร่ืองการกําหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินม่ันคง และมี
ศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมท้ังมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพใน
การท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัท 

ท้ังนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้
ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ท้ังนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 
3 วันทําการก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอัน
ควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกําหนดราคาเสนอขาย
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โดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีคํานวณได้ข้างต้น โดยในการกําหนด
ส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจํากัด  

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ดังต่อไปน้ี 

(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เช่น การกําหนดราคาเสนอขาย 
การเสนอขายเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ้น 
รายชื่อบุคคลในวงจํากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว  

(2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง 
ดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ  

(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาต
หรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 (สําเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน354,882,531 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ของทุนชําระแล้ว
ของบริษัท ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
เพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม(Rights Offering) และจํานวนไม่เกิน 118,294,177 หุ้น ซ่ึงไม่
เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบมอบ
อํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

 
เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นั้น บริษัทไม่มีเร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 (Record Date) ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2560  
 
  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน จักขอบคุณย่ิง โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้  กรุณานําเอกสาร
การลงทะเบียน ตามแบบรายละเอียดสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9 เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 
  ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 
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 ท้ังนี้ บริษัทฯ แนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว้ละเอียด
ชัดเจน ซ่ึงท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข. เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่าน ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 ในกรณีมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4304 3899 หรือ     
0 2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@cho.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังท่ีอยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า     
3 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail ขอความกรุณานําส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ 
(สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา โทรศัพท์ 0 4304 3888-90 ต่อ 1112 มือถือ 08 1670 1913) 

 
 เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการ

ให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี e-mail: yinghathai@cho.co.th 
โทร. 0 4304 3888-90 ต่อ 1112 หรือโทรสาร 0 4304 3899 หรือ 0 2973 4385 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ ซ่ึง
บริษัทฯ จะได้รวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงในท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

                           
               (นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์) 
          ประธานกรรมการ 
 
 
 



 



                                                                                                        
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 

หน้าที่ 1/19 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา สถานท่ีประชุม 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้จัดประชุมข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560  จํานวน 6 คนจากคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 คนซ่ึงมีรายชื่อ
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล 

  กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 

  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
4. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท 
6. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง  

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR 
 
กิจการเบื้องต้น 

พิธีกรแนะนําคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และแนะนําผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
1. นางสมนึก แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายนิติธร ดีอําไพ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน และเลขานุการคณะกรรมการกํากับ 

  ดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายศักรินทร์ อุ่นนิ่ม รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดในประเทศ 
4. นายสเวน กาเบอร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-การตลาดต่างประเทศ 
5. นายนิรุติ สุมงคล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ออกแบบวิศวกรรม 
6. นายนพรัตน์ แสงสว่าง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ผลติ 
7. นายอภิชัย ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ความเสี่ยง 
8. นายประสบสุข บุญขวัญ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พัฒนาธุรกิจในประเทศ 
9. นายผดุงเดช เอ้ือสุขกุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
10. นายบํารุง ชินสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-งานบริการ 
11. นายฉัตรชัย  กันตวิรุฒ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ด้านศักยภาพองค์กร 
 
พร้อมท้ังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีตัวแทนจากบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นายนรุตม์ ลิมปิวรรณ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตัวแทนท่ี
ปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี คือนายวศิน เลิศวไลพงศ์ และฝา่ยกฎหมายของบริษัทฯ คือนายณัฐพร 
เมืองจันทรา และนายจิตทิวัฒน์ ศิริวารินทร์ มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ หลงัจากนั้นได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
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ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 และข้อท่ี 39 ข้ันตอนการ
ลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในแต่ละวาระ 

 
 พิธีกรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 37 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึง
จะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 39 

ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้
ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกําไร
ขาดทุนกัน 

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

 
เริ่มการประชุม 

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม 
พร้อมท้ังกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 

 
ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 156 คน รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 631,259,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.36 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปดิประชุมเวลา 14.19 น. และแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้ให้ความไว้วางใจลงทุนใน
บริษัท และได้กรุณาสละเวลามาประชุมในคร้ังนี้  
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จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธาน
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) 
 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือ
หุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เม่ือไม่มีอาสามัคร คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ร่วมเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนน จากนั้นจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 
21 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดับ
ท่ี 1) 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามท่ีได้แสดงความเห็นในปรากฎในหนังสือเชิญประชุมหน้า 11 โดยขอสอบถามความคืบหน้ากรณี
กิจการร่วมค้าเจวีซีซี เป็นโจทย์ฟ้อง ขสมก. และส่วนราชการอ่ืนต่อศาลปกครอง โดยท่ีกิจการร่วมค้าฯ ถูกบอกเลิกสัญญา 
เป็นระยะเวลาล่วงเลยมาจนบัดนี้ เพ่ือขอให้ท่ีปรึกษาทางกฎหมายชี้แจงผลที่ศาลปกครองกําลังดําเนินการอยู่ และการคาด
การผลการตัดสินว่าจะแล้วเสร็จเม่ือใด  
 

 นายวศิน เลิศวไลพงศ์  – ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แม็คเค็นซี จํากัด 
ได้ชี้แจงความคืบหน้าล่าสุดดังนี้ หนึ่งในกิจการร่วมค้าฯ คือ บมจ. ช ทวี มีการยื่นเอกสารคําคัดค้านคําให้การไปที่ศาล
ปกครองเม่ือต้นเดือนท่ีผ่านมา เอกสารท่ีย่ืนเป็นเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานทางการเงินท่ีบริษัทได้รับความเสียหายท้ังหมด 
ปัจจุบันผ่านมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ซ่ึงคดียังอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกรอบระยะเวลาตามปกติของคดีท่ีศาลปกครอง 
ข้ันตอนต่อไปอยู่ระหว่างท่ีผู้ถูกฟ้องคดีซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐฯ จะต้องย่ืนเอกสารคําให้การอันถือเป็นคําคู่ความเพ่ิมเติม
คร้ังสุดท้าย ซ่ึงท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ มีการติดตาม เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐฯ ทําการย่ืนเอกสารเข้ามาท่ีศาลปกครอง และ
ยังได้ย่ืนคําร้องต่อศาลฯ เพ่ือให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดี ปัจจุบันกรอบระยะเวลาตามปกติคดียังดําเนินอยู่ ยังไม่ได้
เสร็จสิ้น เป็นดุลยพินิจของศาลในการพิจารณา หากผลคดีออกมาด้านท่ีเป็นผลดีต่อกิจการร่วมค้าฯ คดีความช้าเร็วข้ึนอยู่กับ
ผู้ถูกฟ้องคดีจะย่ืนคําคู่ความสุดท้าย 
 

 นางกีรติกา แพงลาด – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
แจ้งให้เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวาระท่ี 18 ข้อความว่า “จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย” ต่อท้าย นายทองทศฯ –อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
 

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งให้เลขานุการบริษัท ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า
วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
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มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 18 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 1,774,430 หุ้น รวมมี

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 174 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,034,309 หุ้น 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซ่ึงได้จัดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
รับรอง 633,034,309 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 633,034,309 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําป ี 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสําเนารายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
คร้ังนี ้

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอยีดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
บริษัทฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย มีรายได้รวม 1,058.24 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิรวม 91.29 ล้านบาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ปรากฏตามรายงานประจําปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ
ประจําปี 2560 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมา
ด้วยลําดับท่ี 2) 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน 775.43 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 59.45 ล้านบาท จาก

รายการลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อ่ืน 96.17 ล้านบาท จากการเก็บหนี้ได้เพ่ิมข้ึน และมีสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน 39.61 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้
ในการผลิตสินค้าตามคําสั่งซ้ือของลูกค้า ทําให้บริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียนดีข้ึนในปี 2559 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 734.94 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 150.43 ล้านบาท จากรายการการลงทุนใน

สินทรัพย์ก่อสร้างศูนย์ซ่อมรถบรรทุก ท่ีจังหวัดชลบุรี โดยใช้ชื่อว่า “สิบล้อ ๒๔ ชัว่โมง” ซ่ึงใช้เงินลงทุน 70 ล้านบาท การลงทุนในระบบ
บริหารจัดการใหม่ ERP SAP by Design และการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพ่ือการผลิตท่ีโรงงานจังหวัดขอนแก่น รายการเงินฝาก
สถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ําประกันเพ่ิมข้ึนจํานวน 35 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินในการขอใช้วงเงินสําหรับออก
หลักประกันเพ่ือใช้ในการเข้าประมูลต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,710.36 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
90.98 ล้านบาทจากปีก่อน 

 
หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน 678.03 ล้านบาท ลดลง 184.38 ล้านบาท จากเงิน

กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 370.99 ล้านบาท จากการบริหารหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว โดยการออกหุ้นกู้เพ่ือนํามาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และรายการเจ้าหนี้การค้าท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวน 169.89 ล้านบาท จากการขอเครดิตเพ่ิมข้ึน หนี้สินไม่หมุนเวียน 
จํานวน 351.33 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว จํานวน 298.81 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการ โดยสรุป
ส่งผลให้มีหนี้สินรวมจํานวน 1,029.36 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน จํานวน 106.98 ล้านบาท ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาแล้ว 
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ทุน หรือส่วนของผู้ถือหุ้น มีทุนจดทะเบียน 296.97 ล้านบาท ทุนชําระแล้ว 295.74 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนจากท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมเพ่ิมทุน CHO-W1 และจากการจา่ยปันผลเป็นหุ้นในปี 2559 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน
ในการใช้สิทธิ CHO-W1 และผลขาดทุนในปี 2559 ส่งผลให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น 681.00 ล้านบาท ลงลงจากปีก่อน 

 
รายได้ งวดปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,058.24 ล้านบาท ลดลง 84.39 ล้านบาทเป็นการลดลงจากรายได้

ตามสัญญา 46.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เนื่องจากช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 บริษัทฯ ได้สํารองกําลังผลิตไว้สําหรับงานท่ีบริษัทฯ 
ชนะการประมูลโครงการรถโดยสาร NGV แต่ได้ถูกยกเลิกโครงการ และมีรายได้จากการขาย และการให้บริการ 132.08 ล้านบาท ลดลง 
37.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการติดต้ังหลอดไฟ LED ของภาครฐั แต่ในปี 2559 
โครงการนี้สําเร็จแล้ว 

 
ต้นทุน ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนรวมจํานวน 917.50 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายต้นทุนท่ีเกิด

จากการพัฒนาวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์รถหุ้มเกราะ รถดับเพลิง รถโดยสารขนาดใหญ่ เพ่ือให้มีผลงานสําหรับเข้าไป
เสนองานสําหรับงานประมูลใหญ่ๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคําสั่งซ้ือในการทําโครงการรถ
โดยสารขนาดใหญ่แล้ว จํานวน 57 คัน มูลค่างาน 114 ล้านบาท 

 
กําไรขั้นต้น ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขั้นต้น จํานวน 140.74 ล้านบาท โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ท่ีร้อยละ 

13.30 จากปีก่อน มีอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ท่ีร้อยละ 21.90 เป็นการลดลงจากต้นทุนในการพัฒนาวิจยัผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับ
ความต้องการของลูกค้าในอนาคต 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 40.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

จํานวน 17.11 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 3.8 จากปีกอ่น ตามรายได้จากการขายท่ีลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 
175.27 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จํานวน 38.08 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิจัยรถบรรทุกไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายในโครงการรถโดยสาร NGV และค่าใช้จ่ายจากการท่ีบริษัทฯ ติดต้ัง
ระบบในการบริหารจัดการใหม่ SAP by Design  

 
ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน จํานวน 38.70 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 9.84 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 3.6 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีภาระดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในส่วนของเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร การลงทุนในทรัพย์สิน และการติดต้ังระบบซอฟ์ทแวร์ในการบริหารงานใหม่ 

 
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิมาจากจํานวน 91.29 ล้านบาท จากปีก่อนท่ีมีกําไร จํานวน 35.74 ล้าน

บาท ตามสาเหตุในเรื่องต้นทุนท่ีเกิดจากการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพ่ิมข้ึนตามท่ีได้รายงานให้ท่ีประชุม
ทราบ 

 
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน จํานวน 207.88 ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทฯ ได้รับเงินจากลูกหนี้การค้าเพ่ิมข้ึน มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 180.34 ล้านบาท เป็นการลงทุนใน
สินทรัพย์ในการก่อสร้างศูนย์ซ่อมรถบรรทุก “สิบล้อ ๒๔ ชั่วโมง” การลงทุนในระบบ ERP SAP by Design และลงทุนในเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในโรงงาน มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 32.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชําระคืนหนี้ระยะ
สั้นเพ่ิมข้ึน บริษัทฯ มีรายการเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 43.86 ล้านบาท อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน 

 
อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.14 เท่า ถือว่ามีสภาพคล่องดีกว่า

ปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินระยะสั้นท่ีลดลง ระยะเวลาชําระหนี้โดยเฉลี่ย 77 วัน จากการบริหาร Supplier ท่ีบริษัทฯ ได้
เครดิตเพ่ิมข้ึน อัตรากําไรขั้นต้น ร้อยละ 13.30 ลดลงจากปีก่อน จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน อัตรากําไร
สุทธิ ร้อยละ 8.46 ลดลงจากปีก่อน จากต้นทุน และค่าใช้จ่ายบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในส่วนของการพัฒนาวิจัย ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และ
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ค่าใช้จ่ายในการทําระบบ ERP SAP by Design อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.51 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน แต่ยังคงตํ่ากว่าคา่เฉลี่ย
ในกลุ่มอุตสาหกรรม และตามเงื่อนไขกับสถาบันการเงินท่ีบริษัทฯ ใช้สินเชื่ออยู๋ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2559 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามใน

ประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ - ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามและให้ความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ ตาม Finance Ratio ตัวเลขสําคัญของบริษัทฯ จะสะท้อนให้เห็นขีดความสามารถ
ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามผลประกอบการปีนี้ท่ีเกิดผลขาดทุน แต่ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าขาดทุนจากเหตุใด หรือ
ขาดทุนจากงบเฉพาะกิจการ หรืองบ Consolidated จากการประเมินตัวเลขสําคัญทางการเงิน เช่น กําไรต่อหุ้น (EPS – 
Earning per share), Debt Liquidity สภาพคล่อง การมีหนี้สินว่าทางบริษัทฯ มีความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนด
ระยะเวลาได้หรือไม่ รวมถึงหนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาว และที่สําคัญรายได้ Core Business ควรให้มีความ
สมํ่าเสมอตลอด ซ่ึงเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เช่น รถลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบิน ซ่ึง
ได้รับการยอมรับจากบริษัทนานาชาติ มีขีดความสามารถอยู่ในระดับมาตรฐาน ส่วนรายได้ Non-Core Business 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเสริมรายได้ ซ่ึงมีไม่สมํ่าเสมอตามความต้องการของลูกค้า ส่วนค่าใช้จา่ยท่ีได้ดําเนินการด้าน R&D นั้น ได้จด
สิทธิบัตรไว้ให้ถูกต้อง ผลตอบแทนท่ีได้เป็นตัวเลขท่ีปรากฎในงบการเงิน ความสาํเร็จในด้าน Smart Transit ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้ไขจุดอ่อน หาท่ีปรึกษา ให้มีความน่าเกรงขาม และสํานักงานกฎหมายท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง   
 

 นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล – ผู้รับมอบอํานาจ 
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ หรือมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร ให้
มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอย่างย่ังยืน 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อสอบถาม ดังนี้ ทางบริษัทฯ มีความสามารถในการชําระหนี้ ไม่น่ามีปัญหาอะไร ด้าน Core Business สําหรับรถ
ลําเลียงอาหารสําหรับเคร่ืองบินปีนี้ถือเป็นรายรับท่ีดีมาก ทางบริษัทฯ ใช้ R&D นําพาด้านความย่ังยืน ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน
เศรษฐกิจ ทํางานต้องมีกําไร ด้านสังคม เป็นเรื่องสําคัญ และด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงบริษัทฯ ก็ได้ดําเนินการ เช่นโครงการรถ
โดยสารในจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงอาจจะเกิดโครงการนี้ในอนาคตท่ีกรุงเทพมหานครก็เป็นได้ ทางบริษัทฯ เรียกว่า 3 Button 
Line โครงการทุกโครงการท่ีบริษัทฯ ทําจะต้องเกิด Impact ท้ัง 3 ด้านตามที่กล่าวมา จะทําให้บริษัทฯ เติบโตอย่างย่ังยืน
ได้ 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 7 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 176,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 181 คน คดิเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,210,409 หุ้น  
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และเห็นชอบอนุมัติงบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญช ีตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,210,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 633,210,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี  2558 โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามัญ และส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี 
2558  และส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

 
ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี 2558 และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และภายหลัง
จากวันครบกําหนดอายุของ CHO-W1 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือรวมจํานวน 4,948,205 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) หุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 191,265 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
 หุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิของ CHO-W1 จํานวน 4,756,940 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 296,972,494.50 บาท 

เป็น 295,735,443.25 บาท โดยการตัดจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 4,948,205 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือ
จากการจ่ายหุ้นปันผลประจําปี 2558 และส่วนท่ีเหลือจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 
(CHO-W1) 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ หลักเกณฑ์กฎหมายท่ีมีสภาพบังคับไว้ว่าท้ัง 2 ข้อท่ีจะทําการลดทุนนี้ มีกําหนดระยะเวลา เงื่อนไข
หรือไม่ว่าต้องกระทําการภายในระยะเวลาเท่าใด หากไม่ดําเนินการจะมีผลอย่างไร รวมท้ังจะต้องมีความรับผิดตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ี กลต. กําหนด ไว้หรือไม่ 
 

 นายณัฐพร เมืองจันทรา – ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ 
ตอบข้อสอบถาม ดังนี้ ข้อกฎหมายในการกําหนดระยะเวลาบังคับให้มีการลดทุนจดทะเบียนหรือไม่นั้น กฎหมายไม่ได้
กําหนดไว้แน่ชัดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ท่ีควรลดทุน แต่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
ในการพิจารณาเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้ลดทุนหรือไม่ เพ่ือความสมดุลของหุ้นท่ีปรากฎ กับหุ้นท่ีมีการชําระแล้ว 
 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น พิจารณาผลกระทบส่วนได้ส่วนเสียว่าควรจะ
ดําเนินการเมื่อไหร่ จําเป็นหรือไม่ หากบริษัทฯ นํามาบรรจุเป็นวาระ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก็จะต้องพิจารณาตามวาระ ซ่ึงเห็น
ว่าหากบริษัทฯ ยังไม่ลดทุนในคราวเดียวท้ังหมด ซ่ึงการลดทุน หรือเพ่ิมทุนนั้นจะส่งผลด้านความรู้สึกของผู้ลงทุนว่า การ
เพ่ิมทุนมีผล Dilute อย่างไร การลดทุนมีผลอย่างไร ซ่ึงมีผลกระทบด้านอ่ืนๆ หรือเป็นส่วนสําคัญในการคํานวนการจ่ายเงิน
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ปันผลของบริษัท หรือกลางปีอาจจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาล ซ่ึงเป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษัท ไม่ต้อง
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมในแนวทางเดียวกัน และขอขอบคุณบริษัทฯ ท่ีในปีนี้
สามารถปิดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปล่ียนได้ดี 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า
วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 4 ต่อไป) 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 1 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 3,800 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 182 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,214,209 หุ้น  
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี 
2558  และส่วนท่ีเหลือจากการรองรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 

(CHO-W1) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,146,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9893 
ไม่อนุมัติ 63,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101 
งดออกเสียง 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
รวมจํานวนเสียง 633,214,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรณีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเหลือ 295,735,443.25 

บาท ทําให้บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 เพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตาม
คําสั่งของนายทะเบียน 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 295,735,443.25 บาท (สองร้อยเก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนห้าพันสี่ร้อย
สี่สิบสามบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น : 1,182,941,773 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่ง
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ : 1,182,941,773 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่ง
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ :  -ไม่มี-   
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท ท้ังนี้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่ง
ของนายทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,150,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9899 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 63,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101 
รวมจํานวนเสียง 633,214,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท 
ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารองตามกฎหมายให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2559 เป็นทุน

สํารองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดําเนินงานปี 2559 สําหรับงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน  
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 คน คดิเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 21,000 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 184 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,235,209 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,171,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
รวมจํานวนเสียง 633,171,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 63,800 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559  
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท 

ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุก
ปี ท้ังนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ก่อนหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท่ีเหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มีความจําเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่
กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 เนื่องจากผลการดําเนินงาน

ปี 2559 มีผลขาดทุน 
 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็น 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า เร่ืองการงดจ่ายเงินปันผลนี้กระทบผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ถือหุ้น เหตุผลท่ีไม่ได้เนื่องจากมีผลขาดทุน จากการ
ดําเนินงานในรอบปีบัญชี ซ่ึงมีข้อกําหนดของกฎหมาย มาตรา 115  บัญญัติไว้ว่า ในกรณีท่ีการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
อ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้นอยากจะทราบว่า 
บริษัทฯ มีกําไรสะสมคงเหลืออยู่หรือไม่ ซ่ึงหากไม่มีกาํไรสะสมคงเหลือมาจ่ายเงินปันผลได้ควรให้ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ถือ
หุ้นให้เข้าใจ และสอบถามเพ่ิมเติมว่าผลขาดทุนเกิดจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ใช้ย้อนหลังหรือไม่ ช่วยชี้แจงให้
เข้าใจด้วย 
 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ตอบข้อสอบถาม ดังนี้ ปีนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขาดทุนสะสมประมาณ 24.34 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
และผลขาดทุนในปีนี้จากงบเฉพาะกิจการ ประมาณ 69.4 ล้านบาท  งบรวมประมาณ 91.29 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายงาน 
R&D ของรถหุ้มเกราะกันกระสุน ส่งมอบไปยังภาคใต้ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการทํา R&D รถดังกล่าวถูกรวมเป็นต้นทุนการขาย รวมถึง
งานรถบัสรุ่นใหม่ท่ีกําลังทําอยู่ในขณะนี้ รถดับเพลิงชนิดพิเศษท่ีขายให้โตโยต้าบางโพ ค่าใช้จ่ายของ NGV ประมาณ 20 กว่า
ล้านบาท ค่าใช้จา่ยรถไฟฟ้า ประมาณ 6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการติดต้ังระบบการบริหารจัดการใหม่ SAP ประมาณ 15 ล้าน
บาท ซ่ึงเป็นบริษัทฯ ท่ี 2 ในประเทศท่ีใช้ระบบนี้ ท่ีกล่าวมานี้คือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 
 
 นายนรุตม์ ลิมปิวรรณ – ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด 
ตอบข้อสอบถาม ดังนี้ จากตัวเลขผลขาดทุนในปีนี้เกิดจากการดําเนินการจากงบเฉพาะกิจการ และงบรวม ไม่ได้เกิดจากผลจาก
การปรับปรุง หรือการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้ 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้อง

ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ท่ีงดออกเสียง)  
 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจําป ี2559  ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,145,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9899 
ไม่อนุมัติ 63,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101 
รวมจํานวนเสียง 633,208,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 26,350 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
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วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุม ได้แจ้งท่ีประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการ 2 คน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

วาระนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียท้ัง 2 
คน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว คือ นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนายอาษา ประทีปเสน 

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 19 กําหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ังให้

กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 2 คน 
ดังต่อไปน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

  บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็น

การพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cho.co.th ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เร่ืองให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 19 ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกวาระหนึ่งได้  

 
ผู้ดําเนินการประชุมได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดจะเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทหรือไม่ 
 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ 
 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 2 คนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดัง
รายชื่อต่อไปน้ี 

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์  ดํารงตําแหน่งกรรมการ และดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง 
2. นายอาษา ประทีปเสน  ดํารงตําแหน่งกรรมการ และดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง 

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติใน
วาระนี้เป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) ดังนี้ 

 
มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 4 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 35,700 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 188 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,270,909 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งต้ัง นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนายอาษา ประทีปเสน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุก
ประการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
7.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 632,916,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 632,916,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 24,000 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 

 
7.2 นายอาษา ประทีปเสน 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,246,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจํานวนเสียง 633,246,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 24,000 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระท่ี 7 ผู้ดําเนินการประชุม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เชิญกรรมการท้ังสองคนท่ีได้รับความไว้วางใจ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม  

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน   คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหาร
ความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  เพ่ือความเหมาะสมในความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ เพ่ือนําเสนอให้เสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ ดังรายละเอียดประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการ
ตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับปี 2558 และ ปี 2559 เป็นวงเงินจํานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาทต่อปี และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) 
สําหรับคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อํานาจประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรร
ให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ท่ี 
 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560  
(นําเสนอเพ่ือพิจารณา) 

หมายเหตุ 
 

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

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

รวมจ่าย 435,000.- บาท/ป ี

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

 

 

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

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

รวมจ่าย 325,000.- บาท/ป ี

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

 

 

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแล
กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
 
 

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

รวมจ่าย 130,000.- บาท/ป ี

 
 
 

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

 

 

4. ค่าผลตอบแทนรายเดือนกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 

 
 

12,500 บาท/เดือน/คน 
10,000 บาท/เดือน/คน 

รวมจ่าย 390,000.- บาท/ป ี

 
 

12,500 บาท/เดือน/คน 
10,000 บาท/เดือน/คน 

 

 

5. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 
รวมจ่าย 714,000.- บาท/ป ี

เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) 

 

ให้อํานาจประธาน
กรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรให้
กรรมการแต่ละคน
ตามความ
เหมาะสม 

6. ค่าตอบแทนอ่ืน -ไม่มี- -ไม่มี-  
* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น 
 
ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจําปี 2560 สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเท่ากับ ปี 2558 และ ปี 2559 เป็นวงเงินรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,700,000 
บาท ต่อปี และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะ เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้
อํานาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม  

 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 

หน้าที่ 14/19 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ให้คําแนะนําว่า สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ของกรรมการบริษัท ท่ีแจ้งว่าไม่มี รวมถึง สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร 

ด้วยหรือไม่ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้ผู้บริหาร 
 
 นางสาวจิตต์ฯ – ผู้รับมอบฉันทะ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า ในเอกสารหนังสือเชิญประชุม หน้า 40 ข้อ 5 ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) เป็นการสมควรหรือไม่ท่ีมีการ
เสนอขออนุมัติ และขอย้อนกลับไปในวาระท่ี 7 เพ่ือขอแสดงความยินดีกับกรรมการท้ัง 2 คน ท่ีได้รับการเลือกต้ังกลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายอาษา ประทีปเสน ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ อยากจะให้แสดงความเชื่อม่ันว่า 
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล 
 

 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
ตอบคําถามว่า ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) วิธีการปฎิบัติในปีนี้พิจารณาไม่จ่ายโบนัส เนื่องจากกิจการมีผลขาดทุน เงื่อนไข
การจ่ายโบนัส หากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร จะนําเกณฑ์นี้มาพิจารณา  

 
 นายอาษา ประทีปเสน – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง    

สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวยืนยันว่าสามารถออกความเห็นได้อย่างเป็นอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์ และกล่าวขอบคุณบริษัท
ฯ ท่ีรับฟังความคิดเห็น รวมถึงกล่าวขอบคุณ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ และนายชัชวาล เตรียมวิจาร์ณกุล ในขณะปฎิบัติหน้าท่ี
ได้นึกถึงผู้ถือหุ้นตลอดเวลา เนื่องจาก นายสุรเดชฯ เป็นผู้บริหารท่ีมีปฎิภาณไหวพริบคล่องแคล่วว่องไว คณะกรรมการอิสระ
ท้ังคณะ เปน็คณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับดูแล วิเคราะห์ ให้คําปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นทุกโครงการด้วย
ความระมัดระวังอย่างรอบครอบ 

 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กล่าวขอบคุณ และกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการท้ัง 2 คน ท่ีได้รับคัดเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชมุได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,203,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9893 
ไม่อนุมัติ 63,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101 
งดออกเสียง 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
รวมจํานวนเสียง 633,270,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติ
หน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้นในปีนี้จึงมีความเห็นว่าควรใช้ผู้สอบบัญชีเดิม 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 

หน้าที่ 15/19 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ แต่งต้ังให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 3534 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3873 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงมี
คุณสมบัติตามข้อกําหนด โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ประจําปี 2560 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,950,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
 

ชื่อผู้สอบบัญชี 
ปี 2558 
บจก. ไพร์ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ 
เอบีเอเอส 

ปี 2559 
บจก. ไพร์ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ 
เอบีเอเอส 

เพ่ิมขึ้น 
% 

เสนอราคา ปี 2560 
บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คู
เปอร์ เอบีเอเอส 

เพ่ิมขึ้น 
% 

ค่าสอบบัญชี; 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 

 
1,600,000 

462,000 

 
1,750,000 

512,000 

 
9 

11 

 
2,050,000 

535,000 

 
17 
4 

รวมค่าสอบบัญชี 2,062,000 2,262,000 10 2,585,000 14 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ* 
 ค่าตรวจสอบการโอนถ่ายข้อมูล* 

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จํากัด 
 ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ* 
 ค่าตรวจสอบการโอนถ่ายข้อมูล* 

 
128,613 

 
 

24,532 

 
94,861 

 
 

12,895 

 
-26 

 
 

-47 

 
 

180,000 
80,000 

 
70,000 
35,000 

 
 

100 
100 

 
100 
100 

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 153,145 107,756 -30 365,000 100 
ขนาดของรายการ; 
บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 รายได้รวม 
 สินทรัพย์รวม 

บริษัท ช. ทวี  เทอร์โมเทค จํากัด 
 รายได้รวม 
 สินทรัพย์รวม 

 
 

1,117,244,246 
1,565,620,434 

 
85,559,602 

124,590,244 

 
 

1,070,811,702 
1,693,144,871 

 
62,405,176 

123,873,633 

 
 

-4.16 
8.15 

 
-27.06 
-0.58 

 
 

ประมาณการเพ่ิม 10%  
ประมาณการเพ่ิม 5%  

 
ประมาณการเพ่ิม 5%  
ประมาณการเพ่ิม 2%  

 

*เฉพาะปี 2560 ท่ีทางบริษัทเปลี่ยนใช้ระบบ ERP 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 นางสาวจิตต์ฯ – ผู้รับมอบฉันทะ 
แนะนําเพ่ิมเติมว่า ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 9 หน้า 6/71 รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใช้คําว่า “และ” ไม่ใช้คําว่า 

“หรือ” ซ่ึงในไฟล์นําเสนอถูกต้องแล้ว ขอรับทราบเหตผุลท่ียังใช้บริการผู้สอบบัญชีรายเดิม 
 
 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

บริหารความเสี่ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
ตอบคําถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ใช้บริการ PWC ปีนี้เป็นปีท่ี 3 โดยมีนายสุดวิณ ปัญญา
วงศ์ขันติ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิธีการคัดเลือกก่อนการพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประเมินผู้สอบ
บัญชีรายเดิมทุกคร้ัง และจะมีการพิจารณาเสนอ และให้ฝ่ายจัดการ ดําเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรายอื่นท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกันเข้ามาแข่งขันกัน 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 

หน้าที่ 16/19 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ให้คําแนะนําว่า ในความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้ระบุว่า ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงถือว่าตกประเด็นเรื่องความครบถ้วนถูกต้อง สําหรับค่าสอบบัญชีท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2559 หน้า 29/71 ได้สอบถามเรื่องการกําหนดขอบข่ายค่า Non Audit Free ขอให้พิจารณาในการ
ประชุมว่าเป็นอํานาจของใครในการอนุมัติค่า Non Audit Free ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ และขอให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการ
สอบบัญชีเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งให้เลขานุการบริษัท แก้ไขเอกสาร  และรับไปแก้ไขเรื่องความเห็นชอบจาก กลต. ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว แต่
ไม่ได้บันทึกในเอกสาร และให้ความเห็นเพ่ิมเติมท่ีทางบริษัทฯ เลือกใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้
เปลี่ยนมาใช้ระบบ ERP ใหม่ และต้องการให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมตรวจสอบ และในปีถัดไปทางบริษัทฯ จะดําเนินการ
เปรียบเทียบราคาเพื่อนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
โดยต้องผา่นการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ท่ีงดออกเสียง) 
 

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจํานวน 2 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นเท่ากับ 110,100 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 190 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นรวมกันท้ังหมดเท่ากับ 633,381,009 หุ้น 
 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 
2560 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 2,950,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
มติดังกล่าวท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
อนุมัติ 633,334,809 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9927 
ไม่อนุมัติ 46,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0073 
รวมจํานวนเสียง 633,381,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียง) 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 นางกีรติกาฯ – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีวิธีการปิดความเสี่ยงด้านการดําเนินการ การบริหารความเสี่ยงด้านการ Turn Over 
ช่างฝีมือ อยู่ในอัตราร้อยละ 27 ตามที่ปรากฎในรายงานประจําป ี 2560 หน้า 139 อย่างไร เพราะค่อนข้างมีผลกระทบด้าน
ช่างฝีมือ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างจากบริษัทอ่ืนๆ มาก 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า ในอดีตท่ีผ่านมาการ Turn Over อยู่ท่ีร้อยละ 30 ปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 27 แต่ท่ีปรากฎในรายงาน
ประจําปีนั้นไม่ใช่ช่างฝีมือ แต่คือพนักงานระดับช่างท่ีไม่ผ่านทดลองงาน และพนักงานท่ีมีอายุงานไม่เกิน 1 ปี ทางบริษัทฯ มี
หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน ท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป คือโรงเรียนช่าง ช.ทวี มีหลักสูตรฝึกฝีมือพนักงานในกลุ่มนี้ให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป 
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 นายกฤช เทพปฎิพัธน์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีวิธีการดําเนินการอย่างไร ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์เช้านี้ว่า
จะมีการเปิดประมูลรถ ขสมก. จํานวน 200 คัน และจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการย่ืนเร่ืองฟ้องร้อง
ศาลปกครอง 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า ผู้ท่ีชนะประมูลคร้ังก่อน ได้ถูกยกเลิกประมูลไปเรียบร้อยแล้ว และอาจจะมีการประมูลใหม่ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ทางบริษัทฯ เข้าย่ืนประมูลใหม่ หากมีการเปิดประมูล ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่มีปัญหากับเร่ืองท่ีย่ืน
ฟ้องร้องศาลปกครอง หากการประมูลคร้ังใหม่ และบริษัทฯ เกิดชนะประมูล ทาง ขสมก. อาจจะมีการต่อรองทางบริษัทฯ 
จะต้องเรียนปรึกษาเรื่องนี้กับทนายอีกคร้ังว่าจะดําเนินการอย่างไร ซ่ึงทางบริษัทฯ ก็มีโอกาสน้ัน 
 
 นายกฤชฯ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
เสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากมีการต่อรองจริงๆ ขอให้บริษัทฯ วิเคราะห์ด้วยความรอบครอบ เพราะอาจจะเข้าข่ายท่ีว่าสมรู้
ร่วมคิด หรือผลประโยชน์แลกเปลี่ยน ซ่ึงอาจจะมีบริษัทอ่ืนๆ ฟ้องร้องบริษัทฯ ได้ขอให้ระมัดระวังด้วย 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กล่าวขอบคุณ และแจ้งให้ท่ีปรึกษากฏหมาย รับไว้พิจารณาด้วย 
 
 นางกีรติกาฯ – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า กล่าวอ้างถึงผู้ถือหุ้นท่ีสอบถามเร่ืองทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลรถ NGV ใหม่นั้น ขอให้
ทางบริษัทฯ พึงระมัดระวังเร่ืองการร้องเรียนเรื่องการรับสินบนต่างๆ ขอให้ทางบริษัทฯ ให้ความม่ันใจกับผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัท
ฯ มีวิธีการควบคุม ดูแลเจ้าหน้าท่ี หรือบริษัทฯ ในการเข้าประมูลด้วยความโปร่งใสอย่างไร 
 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น กับสมาคมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และเป็นนโยบาย
ของบริษัทฯ ซ่ึงพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรม บริษัทฯ ได้รับรางวัล CG ระดับ 4 ดาว ทํางานทุกอย่างด้วยความโปร่งใส 
ทางบริษัทฯ ต้องการพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นว่าโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ดําเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปได้ และ
ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้จะถูกกําชับว่าไม่มีการสัญญาว่าจะให้ หรือสญัญาต่าง
ตอบแทนอ่ืนๆ เว้นแต่มีการเลี้ยงรับรองเมื่อเจ้าหน้าท่ีเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น เท่านั้น การประมูลงานราชการทุกคร้ังของ
บริษัทฯ จะดําเนินการด้วยความโปร่งใสเช่นเดียวกัน ซ่ึงจะเห็นได้จากในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับงานราชการ Defense ของทหาร 
เพราะทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนของ BAE System ซ่ึงเป็นผู้แทนรายเดียวในประเทศไทย ซ่ึงทางบริษัทฯ ก็ดําเนินการด้วยความ
โปร่งใสไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด 
 
 นายปวริส สุรกิตติดํารง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้  
 ในปีก่อนบริษัทฯ ขาดทุนจากค่าใช้จ่าย R&D, ERP หรือการสํารองบุคลากรท่ีไปทํางานรถ NGV ไม่ทราบว่าในปีนี้ 

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังมีอีกหรือไม่ ถ้ามีประมาณเท่าไหร่ และหากมีงาน R&D ใหม่ ทางบริษัทฯ จะดําเนินการอย่างไร 
 ทางบริษัทฯ มีมุมมอง และกลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดขายในแต่ละกลุ่มสินค้าเป็นอย่างไร จะมีทิศทางเติบโตไปใน

แนวทางไหน เพราะเห็นว่ายอดขายต้ังแต่ปี 2557-ปัจจุบัน ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 งานต่อเรือจะมีงานต่อเนื่องหรือไม่ 
 ทําไมลูกค้าในกลุ่มประเทศอาหรับอิมิเรตถึงลดลง 
 สภาพการแข่งขันต่างประเทศ ค่อนข้างรุนแรงหรือไม่ เพราะเหตุใดกําไรของบริษัทฯ ถึงได้น้อยเม่ือเทียบกับ

ความสามารถของบริษัทฯ ท้ังในด้านนวัตกรรม ด้านวิศวกรรม ซ่ึงสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ หรือคู่แข่งขันใน
ประเทศ ซ่ึงหาได้ค่อนข้างยาก 
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 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า 
 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2559 หมดแล้ว จะเหลือเป็นเพียงต้นทุนสินค้าเท่านั้น สาเหตุท่ีงาน R&D 

ถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายเพราะ งานดังกล่าวเกิดเป็นสินค้าท่ีส่งมอบลูกคา้ด้วย ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯ ก็ยังทํางาน R&D อยู่
แต่เป็นงาน R&D ท่ียังไม่เป็นสินค้าก็จะไม่ถูกตัดเป็นค่าใช้จ่าย ยังคงเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น หุ่นยนต์ VR7 

 ผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มท่ี 1 สินค้าท่ัวไป ทางบริษัทฯ มีความม่ันใจว่าจะมีงานเพ่ิมข้ึน กลุ่มท่ี 2 สินค้าส่งออกต่างประเทศมี
ยอดขายเพิ่มข้ึน ส่วนกลุ่มท่ี 3 บริษัทฯ จะมีงานประมูลต่างๆ เพ่ิมข้ึน ทางบริษัทฯ มีความม่ันใจว่ายอดขายสินค้าในปี 
2560 ไม่น่าจะลดต่ํากว่าปี 2559 จะเพิ่มข้ึนจากยอดขายปี 2559  

 งานต่อเรืออยู่ระหว่างเจรจา ซ่ึงขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ คาดว่าบริษัทฯ จะได้กลับเข้าไปบริหารโครงการเร็วๆ 
นี้ 

 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง สินค้าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ United Arab Emirates และ Abu Dhabi ยอดสั่งซ้ือปี 
2559 ลดลง เนื่องจากก่อนหน้านี้ลูกค้าได้สั่งซ้ือสินค้าเต็มอัตราแล้ว แต่ในปี 2560 มียอดสั่งซ้ือมาแล้วจํานวน 10 คัน 
คาดว่าอีกประมาณ 1-2 ปี ลูกค้ากลุ่มตะวันออกกลางต้องกลับมาสั่งซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ เพ่ือทดแทนสินค้าท่ีสั่งซ้ือ
ไปก่อนหน้านี้ ท้ังนี้บริษัทฯ จะมีลูกค้าทดแทนจากกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เช่น ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม  

 คู่แข่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในตลาดโลกตอนน้ี คือคู่แข่งจากประเทศ Island บริษัทฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใน
ประเทศ ทําให้ราคาสินคา้ของบริษัทฯ ท่ีขายให้ลูกค้าในกลุ่มทวีปยุโรป ต้องได้ราคาดีกว่านี้ แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภท
อ่ืนๆ ท่ีสามารถทํากําไรให้บริษัทฯ ได้ แต่ด้วยจํานวนสินค้าท่ีสั่งซ้ือน้อยทําให้ไม่ส่งผลต่อภาพรวม ทางบริษัทฯ 
พยายามหานวัตกรรมใหม่ๆ Made to order ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซ่ืงคู่แข่งในทวีปยุโรปอาจทําได้แต่
ค่อนข้างยาก  

 
 นางชวนพิศ ดีเอกนามกูล – ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้  
 Percentage จากศูนย์สิบล้อ 24 เป็นเท่าไหร่จากรายได้รวมท้ังหมด 
 Backlog ถึงปัจจบุันมีจํานวนเท่าไหร่ 
 ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนใน R & D ทางบริษัทฯ มีรูปแบบการทํา R & D อย่างไร 
 ในอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีไฟฟ้า บริษัทมีบทบาทอย่างไร และมีเป้าหมายอย่างไร 
 ผลความสําเร็จของรถ NGV ท่ีให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ขอความม่ันใจสําหรับโปรเจคใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ว่าอยู่พ้ืนฐานความเป็นจริงหรือไม่ มีเป้าหมายอย่างไร เช่น

งาน Smart City ท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
 

 นายสุรเดชฯ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
แจ้งท่ีประชุมว่า 
 ถ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในอดีตรายได้ของศูนย์ซ่อมบริการ อยู่ท่ีประมาณ 5-6 ล้านบาท แต่ปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ

เกือบ 100 ล้านบาท เป้าหมายของบริษัทฯ งานในผลิตภัณฑ์กลุ่มท่ี 3 ต้องการให้มียอดรายได้เท่ากับผลิตภัณฑ์กลุ่มท่ี 
1 และกลุ่มท่ี 2 คือประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อปีในอนาคต หรือประมาณร้อยละ 20-30 จากจํานวน 8 สาขาท่ี
บริษัทฯ มีเป้าหมายว่าจะเปิดดําเนินการในอีก 3 ปี ข้างหน้า ซ่ึงขณะนี้ศูนย์สิบล้อ 24 สาขาท่ี 1 เปิดดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

 Backlog ถึงประมาณเดือนมีนาคม 2560 ประมาณ 600 กว่าล้านบาท 
 R&D ของบริษัทฯ คือวางแผนอนาคตว่าอะไรจะเป็นสินค้าแล้วจงึทํา เช่น หุ่นยนต์ แบตเตอรี่รถไฟฟ้า 
 ทางบริษัทฯ ต้ังเป้าหมายว่าจะเป็นผู้ Integrate Cell Battery นํามาประกอบ และทํา Software Power 

Management System เท่านั้น Battery นี้จะเป็นท้ังรถไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศไทย 
และในสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ทางบริษัทฯ เป็นคณะอนุกรรมการของสมาคมด้วย ได้มีการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ใน
ประเทศไทยเพ่ือพิจารณา และได้รับการสนับสนุนด้วยดี กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มรถบรรทุกเชิงพาณิชย์  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 

หน้าที่ 19/19 

 มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดําเนินการโครงการ Car Free Zone เพ่ือให้มีผู้ใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยฯ 
ผู้ใช้บริการมากหรือน้อย ไม่กระทบกับรายรับของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้ต่อปีคงท่ีประมาณ 39 ล้านบาท แต่เป็น
ความรับผิดชอบของบริษัทฯท่ีจะช่วยมหาวิทยาลัยทํา Campaign Smart city Model 1 ต่อ 1 ภายในกลางปีนี้ 
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 โครงการ Smart City กับเรื่องจังหวัดขอนแก่น ไม่กระทบต่อรายจ่ายของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และของ
บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จํากัด โดยคนขอนแก่น ลงทุนร่วมกันจํานวน 200 ล้านบาท เป็นโครงการท่ีคน
ขอนแก่นพยายามสร้างข้ึน หากโครงการนี้สําเร็จผลประโยชน์จะกลับมาท่ีบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ประกอบรถ 
ราง เป็น Operator รถราง จะเกิดธุรกิจใหม่ข้ึนมา ซ่ึงความคืบหน้าขณะนี้ สามารถจดัต้ังบริษัท 5 เทศบาล “KKTS” 
เรียบร้อยแล้วมีการแยกการทํางาน ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เกิดจากการปฎิบัติงาน ไม่ได้เกิดจากโครงการ Smart City 
โครงการต่างๆ ท่ีมีความเสี่ยง จะไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายบริษัท โครงการที่ทางบรษัิทฯ ต้องดูแลเป็นพิเศษในปีนี้ มี 2 
งานคือ รถสะเทิ้นน้ําสะเท้ินบก และงานครอบตัวถังรถบัส ของ บขส. อาจจะมีผลขาดทุนบ้าง ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นงาน
ท่ีน่าจะมีกําไรตามปกติ 
 

ปิดประชุม 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีมาร่วม

ประชุม และกล่าวปิดประชุม ตามลําดับ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.24 น. 

 
บันทึกรายงานการประชุม 
โดย นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา 
เลขานุการบริษัท    

     
                                             

 (นางเพ็ญพิมล  เวศย์วรุตม์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานท่ีประชุม 
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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 
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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 
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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 



                                                                                

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

 36 | หน้า 
 

  (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) 
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ข้อบังคับบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการ 
  

ข้อ 17.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

 
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 
ข้อ 18. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี

เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 
ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ

ในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
  
 กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อีก 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 
ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

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

ตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีคําสั่งให้ออก 

 
ข้อ 22. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีประชุมและมีสทิธิออกเสียง 
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หมวดท่ี 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกัน
ทําหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

  
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  
 
ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการจะ
กําหนดก็ได้ 
 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
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ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง

ใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นจะตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  
 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน 

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

 
ข้อ 40. กิจการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 

 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
(5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ 
 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้

แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 
 กรณีมีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออก

เสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
มอบฉันทะ 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม 
โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีสําคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้
ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ภายถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ / 
ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสาร
ท่ีใช้แทนหนังสือเดินทาง 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย: สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจรับรอง ท่ีได้ออกให้

ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอํานาจ ลงลายมอืชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจํา
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกต้อง
โดยกรรมการดังกล่าว 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตาร่ีพับลิค) หรือ หน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นําหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับนั้นให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการ
แทนบุคคลดังกลา่ว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศน้ันทําการ
รับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตาร่ีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์
หัวแม่มือซ้ายของ...........” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์
ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซ่ึงพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 
 



                                                                                

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 

42 | หน้า 
 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปน้ี 

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 7/528 หมู่ 9 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ เลขท่ี 314/122    หมู่
ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32/98    ซอย
รุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดทําข้ึน และลง
นามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายบริหารองค์กรพร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วัน 

 ท้ังนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/
หนังสือเดินทาง(สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพ่ือลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี

เอกสารคําสั่งศาลแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย 

 
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา - มารดา  หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วม

ประชุมแทน โดยจะต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ
ฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสั่งศาลแต่งต้ังให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มี
อํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

 
การลงทะเบียน 
 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือต้ังแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนถึง
กําหนดเวลาเริ่มการประชุม 
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การออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด 
 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามที่

กําหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 
 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านั้น 

 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือ

หุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้ 
 

4. การลงคะแนนลบั อาจจะทําได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ
ดังกล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับ
ดังกล่าว 

 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 
ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากท่ีประชุมว่า

มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
 

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีนับคะแนนทําการตรวจ
นับคะแนน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าท่ีนับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตาม
คําแนะนําท่ีจะแจ้งในท่ีประชุม 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 
ประธานท่ีประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม ว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ

วาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจํานวน
หุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ถือหุ้น 
บมจ. ช ทวี 

มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 

แสดงบัตรประจําตัว 
ประชาชน 

ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ และ
บัตรประจําตัวประชาชน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีท่ีมีผู้คัดค้าน/ไม่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ให้ยก
มือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีเกบ็บัตร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ท่ีประชุม 

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบ
ฉันทะ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
  
 ข้าพเจ้า นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี 
จํากัด (มหาชน) ต้ังแต่วันท่ี 28 เมษายน 2558 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1005-01403-41-1 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  2 มีนาคม 2509 อายุ 51 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 7/528 หมู่ท่ี 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบนั 

 กรรมการอิสระ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
-ไม่มี- 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด (ฉะเชิงเทรา) 
 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด 

 1.6 วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham University New York, U.S.A 
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Southeastern University, U.S.A 
 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ Fordham University New York, U.S.A 
 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (2 ปี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 
 ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director) 

1. Director Certification Program (DCP 28/2003) 
2. Director Accreditation Program  (DAP) 
3. Strategy and Policy Development (SPD) 
4. Audit Committee Program (ACP) 
5. Role of the Chairman Program (RCP) 
6. Role of the Compensation Committee (RCC) 
7. Financial Statement for Directors (FSD) 
8. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
9. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
10. Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 
11. How New Foreign Bribery Laws Affect Companies in Thailand 
12. Anti-Corruption for Executive Program (5/2013) 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 
 

 1.7 ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตําแหน่ง ปี พ.ศ.) 
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
  2545 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท บางจากปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด  (ฉะเชิงเทรา) 
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด 
  2556 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต 
  2550 – ปัจจุบัน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต 
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท สื่อเสรีเพ่ือการปฏิรูป จํากัด 
  2557 - 2559 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

  
 ข้าพเจ้า นายอาษา ประทีปเสน ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จํากัด 
(มหาชน) ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2560 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1201-00641-35-4 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  1 กรกฎาคม 2503 อายุ 57 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบนั 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง  
 สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

  -ไม่มี- 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 1.6 วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering Brunel University, United Kingdom 
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
  ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director) 

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

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

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
  -ไม่มี- 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2535 - ปัจจุบัน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 
  
 ข้าพเจ้า นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ในฐานะดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จํากัด 
(มหาชน) ต้ังแต่วันท่ี 21 เมษายน 2559 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1415-00133-76-4 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด  5 กรกฎาคม 2507 อายุ 53 ปี 
 1.4 ท่ีอยู่ปัจจุบัน 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 12110 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีทํางานปัจจุบนั 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

  บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท สมาร์ทคอนซัลต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
 1.6 วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย (CPA) 
 ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
 CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญช ี   
 วุฒิบัตรกฏหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 

 
ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director) 

1. Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016 
2. R-ACF 1/2016 By IOD 
3. How to Develop Risk Management (HRM) รุ่นท่ี 06/2015 
4. Director Certification Program ( DCP  174/2013) 
5. Audit Committee Program (ACP 2/2004)  
6. Director Accreditation Program (DAP 20/2004) 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ) 

  
 1.7 ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตําแหน่ง ปี พ.ศ.) 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                       2560 – ปัจจบุัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
                                                     ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
                                                     บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)                         
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
  2558 – 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) 
  2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
  2552 – 2554 ผู้อํานวยการสายงานการเงิน 
    บริษัท ที ที แอนด์ ที จํากัด (มหาชน) 
 2551 – 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
 2547 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
 
  กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท สมาร์ทคอนซัลต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
 2556 – 2557 กรรมการ  
  บริษัท ธ้ิงค์พลัส ดิจิตอล จํากัด 
 2555 – 2557 กรรมการ 
  บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากัด 
 2551 – 2554 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ (นอกเวลาราชการ) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
  ศูนย์วัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดับที่ 7 
Attachment No. 7          

หน้า 1 ของจํานวน 2 หน้า 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น)  
(General Form)  

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

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

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้  สัญชาติ   

       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน      ตาํบล/แขวง       

Reside at     Road      Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       

Amphoe/Khet    Province     Postal Code   

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

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

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

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

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    

      Hereby appoint 

(1)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                            

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code              , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                               

           age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code                          , or 

 (3)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      

age          years, resides at 

ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       
Province    Postal Code       
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 มกราคม 2561 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2018 on January 9th, 

2018 at 2.00 pm at Ballroom 1, the 3rd floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is 
rescheduled. 

 

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

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

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

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

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

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

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

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

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

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

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

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

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

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

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

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

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

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

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   

 
หรือ     นายอนุสรณ์   ธรรมใจ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 7/528 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10170 
Or Mr. Anuson Tamajai, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 51 years old, resides at 7/528 Moo 9, Sala Thammasop, Thawi 
Watthana, Bangkok 10170 

 
หรือ  นายอาษา  ประทีปเสน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ57  ปี fอยูบ่า้นเลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุงครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Or Mr. Asa  Prateepaser, Audit Committee and Independent Director, age 57 years old, resides at 314/122  Moo 5  Thung Khru,  Bangkok  10140 

 
หรือ �  นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 
Or Mr.  Chatchawan Triamvicharnkul, Audit Committee and Independent Director, age 53 years old, resides at 32/98 Soi Rung-rueng, Samsennok, 
Huaykwang, Bangkok 10310 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 มกราคม 
2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No 1/2018 on 

January 9th,  2018 at 2.00 pm at Ballroom 1, the 3rd floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if 
the meeting is rescheduled. 

 
(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

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

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

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

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                            เสียง 
 Total amount of voting rights                                                                votes. 

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

 
       วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซ่ึงจัดขึน้เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2560 
  Agenda item 1 To consider certifying the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 20 April 2017  

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

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

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  

 
      วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 164,544,177.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 295,735,443.25 

บาท เป็น 460,279,620.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน จํานวน 658,176,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
Agenda item 2  To consider approving the increase of the registered capital of the Company by Baht 164,544,177.00, 

from the existing registered capital of Baht 295,735,443.25 to the registered capital of Baht 
460,279,620.25 by issuing newly issued ordinary shares of 658,176,708 shares at the par value of Baht 
0.25 per share 

 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
      วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

Agenda item 3 To consider approving the amendment to the Memorandum of Association of the Company, Clause 4 
to be in line with the increase of the registered capital of the Company 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  
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      วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนแบบกาํหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited จํานวนไม่เกนิ 185,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท
ต่อหุ้น 

Agenda item 4  To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares under the Specific Objective 
basis to a Specific Investor under the Private Placement basis i.e., Macquarie Bank Limited of not 
exceeding 185,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of Baht 0.25 per share 

 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

      วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จํานวนไม่เกนิ 354,882,531 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไม่เกินร้อย
ละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ จํานวนไม่เกิน 118,294,177 หุ้น ซ่ึงไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) เพือ่เสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 

Agenda item 5  To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares not exceed 354,882,531 shares 
at the par value of Baht 0.25 per share, which not exceeding 30 percent of the paid-up registered 
capital of the Company as at the date the Board of Directors approving the increase of the registered 
capital under the General Mandate basis to be allocated to the existing shareholders (Rights Offering) 
and not exceed 118,294,177 shares, which not exceeding 10 percent of the paid-up registered capital of 
the Company as at the date the Board of Directors approving the increase of the registered capital 
under the General Mandate basis to be allocated to Specific Investors under the Private Placement 
basis. 

 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
 

      วาระที่ 6  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 6  Any other matters (if any) 

  
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

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

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
ลงช่ือ/ Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

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

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

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

2.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

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

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

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No 1/2018 on January 9th, 2018 at 2.00 pm at Ballroom 1, the 3rd 
floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 
     

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

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

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

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

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

เขียนท่ี                         
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                             Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at          Road                                                               Tambol/Khwaeng  

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

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

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

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

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

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age        years, reside at 

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

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

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

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 9 มกราคม 
2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Extraordinary General Meeting of the Shareholders No 1/2018 on January 

9th, 2018 at 2.00 pm at Ballroom 1, the 3rd floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the 
meeting is rescheduled. 

 

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

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

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

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

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

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

 
       วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซ่ึงจัดขึน้เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2560 
  Agenda item 1 To consider certifying the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 20 April 2017  

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

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

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  

 
      วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 164,544,177.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 295,735,443.25 

บาท เป็น 460,279,620.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน จํานวน 658,176,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
Agenda item 2  To consider approving the increase of the registered capital of the Company by Baht 164,544,177.00, 

from the existing registered capital of Baht 295,735,443.25 to the registered capital of Baht 
460,279,620.25 by issuing newly issued ordinary shares of 658,176,708 shares at the par value of Baht 
0.25 per share 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
      วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

Agenda item 3 To consider approving the amendment to the Memorandum of Association of the Company, Clause 4 
to be in line with the increase of the registered capital of the Company 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  
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      วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนแบบกาํหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited จํานวนไม่เกนิ 185,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท
ต่อหุ้น 

Agenda item 4  To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares under the Specific Objective 
basis to a Specific Investor under the Private Placement basis i.e., Macquarie Bank Limited of not 
exceeding 185,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of Baht 0.25 per share 

 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

      วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จํานวนไม่เกนิ 354,882,531 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไม่เกินร้อย
ละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ จํานวนไม่เกิน 118,294,177 หุ้น ซ่ึงไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) เพือ่เสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 

Agenda item 5  To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares not exceed 354,882,531 shares 
at the par value of Baht 0.25 per share, which not exceeding 30 percent of the paid-up registered 
capital of the Company as at the date the Board of Directors approving the increase of the registered 
capital under the General Mandate basis to be allocated to the existing shareholders (Rights Offering) 
and not exceed 118,294,177 shares, which not exceeding 10 percent of the paid-up registered capital of 
the Company as at the date the Board of Directors approving the increase of the registered capital 
under the General Mandate basis to be allocated to Specific Investors under the Private Placement 
basis. 

 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 
 

      วาระที่ 6  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 6  Any other matters (if any) 

  
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

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

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

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

 
ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
( ) 
 

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

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

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

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

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

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

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

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No 1/2018 on January 9th, 2018 at 2.00 pm at Ballroom 1, the 3rd 
floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

     
 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

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

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

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

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 **** โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์, กรุงเทพมหานคร 
 **** The Emerald Hotel, Bangkok  

 




