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ที� CHO 21/2561 

        วนัที� 14 พฤศจิกายน 2561 

เรื�อง      แจง้การร่วมลงทุนในบริษทั อื�น  

เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CHO”) ประชุมครั8 งที� 7/2561 เมื�อวนัที� 13
พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนใน 

1. ชื�อบริษทั :   บริษทั ออลเอส โฮลดิ8ง จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัที�จะจดทะเบียนจดัตั8งขึ8นใหม่  
2. วนั เดือน ปี ที�จดัตั8ง : รอการจดทะเบียนจดัตั8งบริษทั 
3. ทุนจดทะเบียน  :  เบื8องตน้ จาํนวน 5,000,000 บาท และจะจดเพิ�มเป็นจาํนวน 100,000,000 บาท (หนึ� งร้อยลา้นบาท) 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
4. ทุนที�ชาํระแลว้:  จาํนวน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาท)  
5. เงินลงทุน        :  จาํนวน 6,250,000 บาท (หกลา้นสองแสนห้าหมื�นบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 6.25ของทุนจดทะเบียน

ทั8งหมด100,000,000 บาท (หนึ�งร้อยลา้นบาท) 
6. โครงสร้างการถือหุน้ :  1.  บริษทั เจริญอกัษร โฮลดิ8งกรุ๊พ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 75 

2. บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน)                  ถือหุน้ร้อยละ 6.25  
(ถือหุน้ 62,500 หุน้ มูลค่าหุน้ 6,250,000 บาท)  

3. บริษทั อีซึ�นเพน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 6.25 
4. นายศฤงคาร สุทศัน์ชูโต                 ถือหุน้ร้อยละ 6.25 
5. นายศุภนิจ จยัวฒัน์                                  ถือหุน้ร้อยละ 6.25 

7. ประเภทธุรกิจ   ประกอบธุรกิจเพื�อผลิตและประกอบรถ ดาํเนินกิจการรถรับจา้งสาธารณะ กิจการเทคโนโลยีที�สนบัสนุน
กิจการรถรับจา้งสาธารณะ และกิจการอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบัรถรับจา้งสาธารณะ โดยโครงการหลกัคือให้บริการโครงการ 
LONDON TAXI ซึ�งเป็นนวตักรรมที�เปลี�ยนโฉมการใหบ้ริการรถยนตรั์บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน แบบพิเศษ  

8. แหล่งเงินทุนที�ใช ้:  จากเงินหมุนเวยีนในกิจการ 
9. ประโยชน์ที�จะไดรั้บ : เป็นการขยายธุรกิจและรับงานซ่อมแซมบาํรุงรักษารถดงักล่าวในอนาคต 
 

รายการลงทุนในบริษทั ออลเอส โฮลดิ8ง จาํกดั ไม่ถือเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั แต่เป็นรายการไดม้าซึ� งทรัพยสิ์น
ของบริษทัจดทะเบียน โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.85 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนคาํนวณจากเงินลงทุน
จาํนวน 6,250,000 บาท ในการจดทะเบียนตั8งบริษทัทั8งหมด) ทั8 งนี8 ขนาดรายการดงักล่าว ตํ�ากวา่ร้อยละ 15 และไม่มีการออก
หลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทัฯเพื�อชาํระการทาํธุรกรรมดงักล่าวดงันั8น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งรายงานสารสนเทศตามเกณฑร์ายการ
ไดม้าและจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน แต่บริษทัฯ ขอรายงานสารสนเทศตามเหตุการณ์เนื�องจากบริษทัฯ มี
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การเขา้ร่วมทุนกบับริษทัอื�น โดยจะรายงานความคืบหนา้ และ เสนอรายละเอียดการลงทุนเพิ�มเติมในแต่ละช่วงเวลาใหผู้ถื้อหุน้
และนกัลงทุนทราบต่อไป    

  
  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
  ขอแสดงความนบัถือ 
  บริษทั ช ทว ีจาํกดั (มหาชน) 
 
                                                                                      (นายสุรเดช  ทวแีสงสกลุไทย) 
     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


