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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 



                                     

7 | หน้า 
 

 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 
 
 
 


