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วนัท่ี  10 กนัยายน 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
เอกสารท่ีแนบสง่มาด้วย  

1.    สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
2. สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด                  

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการจองซือ้ (TWZ-W5) 
3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
4. นิยามกรรมการอิสระและประวติัของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode   

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจดัประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัศกุร์ท่ี 19 ตลุาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะ 
บาซาร์ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2561 เวลา 10.00 น. โดยได้มีการจดัทํารายงานการประชมุและจดัส่งสําเนารายงานการประชมุให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์. 0 2275 9798 
TWZ CORPORATION PLC. 269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel. (+66) 2275 9789 Fax.(+66) 2275 9798 
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 การลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3      พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท ข้อ 3. และข้อ 25. 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มีความสอดคล้องตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมทัง้รองรับคําสัง่
หวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวก    
ในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 และข้อ 25 
เพ่ือให้สอดคล้องกบับทบญัญติักฎหมาย 

  

ข้อความเดมิกาํหนดไว้ดังนี ้
 

 ข้อ 3.  ข้อความอ่ืนท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี ้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากดัทกุประการ 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็น
ควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนี ้ให้คณะกรรมการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้

ข้อ 3.  ข้อความอ่ืนท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี ้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทกุประการ 

ข้อ 25 .คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า
การประชมุวิสามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรียกประชมุเม่ือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเหน็สมควร 
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสบิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือ ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั
นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ในกรณีเช่นนี  ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ น                        
ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ
และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้น          
ซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 
7 กนัยายน 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นําเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 และข้อ 25 เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมาย ทัง้นี  ้
ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

การลงมต ิ: มติท่ีประชมุในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวน
เสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4      พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จาํหน่ายของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทนุ
จากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ โดยบริษัทต้องทําการลดทนุจดทะเบียน
สําหรับหุ้นสามญัท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายซึง่ไมไ่ด้เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,141,588,716.20 บาท (หนึ่งพนัหนึ่ง
ร้อยส่ีสบิเอด็ล้านห้าแสนแปดหม่ืนแปดพนัเจ็ดร้อยสบิหกบาทย่ีสบิสตางค์) แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
11,415,887,162 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) โดยแบง่ออกเป็น  

(1) ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 625,908,107.10 บาท (หกร้อยย่ีสิบห้าล้านเก้าแสนแปด
พนัหนึง่ร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 6,259,081,071 หุ้น (หกพนัสองร้อยห้าสิบ
เก้าล้านแปดหม่ืนหนึง่พนัเจ็ดสบิเอด็หุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

(2) ทนุจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 515,680,609.10 บาท (ห้าร้อยสิบห้าล้านหกแสน
แปดหม่ืนหกร้อยเก้าบาทสิบสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้  5,156,806,091 หุ้น (ห้าพนัหนึ่งร้อย             
ห้าสิบหกล้านแปดแสนหกพนัเก้าสิบเอ็ดหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเป็นการ
สํารองไว้สําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 4 (TWZ-W4) 
ซึง่ได้ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนได้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 515,680,609.10 บาท 
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( ห้า ร้อยสิบห้าล้านหกแสนแปดหม่ืนหกร้อยเก้าบาทสิบสตางค์ )  จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,141,588,716.20 บาท (หนึง่พนัหนึ่งร้อยส่ีสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหม่ืนแปดพนัเจ็ดร้อยสิบหกบาทย่ีสิบ
สตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 5,156,806,091 หุ้น  (ห้าพันหนึ่งร้อย             
ห้าสบิหกล้านแปดแสนหกพนัเก้าสบิเอด็หุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึง่ภายหลงัการ
ลดทนุจดทะเบียนตามวาระนี ้บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีชําระแล้วเป็นจํานวน  625,908,107.10 บาท 
(หกร้อยย่ีสิบห้าล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญทัง้สิน้ 
6,259,081,071 หุ้น (หกพนัสองร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดหม่ืนหนึ่งพนัเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง

กับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระการประชุมท่ี 4 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  625,908,107.10 บาท   
  แบง่ออกเป็น                     6,259,081,071 หุ้น  
  มลูคา่หุ้นละ                                  0.10 บาท   
  โดยแบง่ออกเป็น : 
  หุ้นสามญั   6,259,081,071  หุ้น  
  หุ้นบริุมสทิธิ                      - หุ้น ”                       

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน  

 การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) 

จาํนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุน 
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วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือใช้เป็นเงินทนุสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทัง้การ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกและ/หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ            
ในปัจจบุนัของบริษัทและ/หรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจให้แก่บริษัทได้ในอนาคต
รวมทัง้นําไปชําระหนีแ้ละใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตท่ีทางบริษัทคาดว่า
จะนํามาซึ่งรายได้ท่ีเพิ่มขึน้และส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึน้ อนัเป็นประโยชน์สงูสดุ
แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ดงันัน้ เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานะ
เงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท (TWZ-W5) จํานวน 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ตามสดัส่วนการจองซือ้ในอตัรา 1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่
คิดมลูค่า  ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ โดยระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิมีจํานวน 1 ครัง้ ซึง่ในวนัดงักล่าวจะเป็นวนั
กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกและครัง้สดุท้าย รายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ และข้อกําหนด
สทิธิวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

รวมทัง้ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ  

(1) กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อันจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น  

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้า      
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(3) ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติัการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W5) จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น และอนมุติัให้
คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น  

 

 การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 1,022,316,574.90  บาท                            

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพ่ือให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถของบริษัทในการขยายโครงการ
ตลอดจนลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกและ/หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และหรือธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือให้
ก่อให้เกิดรายได้และกําไรในอนาคต ตลอดจนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(TWZ-W5) จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยจะเพิ่มทุนอีก
จํานวน 1,022,316,574.90 บาท (หนึง่พนัย่ีสบิสองล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัห้าร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทเก้า
สิบสตางค์) จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 625,908,107.10 บาท (หกร้อยย่ีสิบห้าล้านเก้าแสนแปดพนั
หนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์) เป็นทนุจดทะเบียน 1,648,224,682 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยส่ีสิบแปดล้าน
สองแสนสองหม่ืนส่ีพนัหกร้อยแปดสิบสองบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 16,482,246,820 หุ้น 
(หนึง่หม่ืนหกพนัส่ีร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยย่ีสิบล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จํานวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสอง
ร้อยย่ีสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค์) โดยแบง่เป็นการเพิ่มทนุดงันี ้

1. เพิ่มทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินจํานวน 834,544,142.80 บาท  โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จํานวน 8,345,441,428 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนถืออยู่และเพิ่มทุนไว้สําหรับการรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ (TWZ W5) 

 2. เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 187,772,432.10  บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,877,724,321  หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนถืออยูแ่ละการเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง 
   

 ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทนุตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,022,316,574.90 บาท (หนึ่งพนัย่ีสิบสองล้านสามแสนหนึ่งหม่ืน
หกพนัห้าร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทเก้าสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่ง
หม่ืนสองร้อยย่ีสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
(สิบสตางค์)  เป็นผลให้ทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จากเดิม 625,908,107.10 บาท (หกร้อยย่ีสิบห้าล้านเก้าแสน
แปดพนัหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์) เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 1,648,224,682 บาท (หนึ่งพนัหกร้อย 
ส่ีสิบแปดล้านสองแสนสองหม่ืนส่ีพันหกร้อยแปดสิบสองบาท) แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 
16,482,246,820 หุ้น (หนึ่งหม่ืนหกพนัสี่ร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนสี่หม่ืนหกพนัแปดร้อยย่ีสิบหุ้น) 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

การลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระการประชุมท่ี 7 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  

“ข้อ 4.ทนุจดทะเบียนจํานวน  1,648,224,682 บาท  
 แบง่ออกเป็น                  16,482,246,820 หุ้น 
  มลูคา่หุ้นละ                                  0.10 บาท 
  โดยแบง่ออกเป็น : 
 หุ้นสามญั  16,482,246,820  หุ้น 
  หุ้นบริุมสทิธิ                      - หุ้น ”                    

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน  

 การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้น 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
1,022,316,574.90 บาท (หนึ่งพนัย่ีสิบสองล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัห้าร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทเก้าสิบ
สตางค์) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสองร้อยย่ีสิบสามล้านหนึ่ง
แสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวาระการประชมุท่ี 
7 ข้างต้น จงึเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกโดยบริษัท 
จํานวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสองร้อยย่ีสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยส่ีสิบเก้า
หุ้น) ดงันี ้

 (1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หุ้น (ส่ีพนัหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยสบิส่ีหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 
ตามสดัส่วน (Rights Issue)ในอตัรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
0.12 บาท (สิบสองสตางค์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561  โดยกําหนดวนัจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561 ในกรณีท่ีมีหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท 
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หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิท่ีรับการจดัสรร 
(Excess Rights) ตามสดัส่วนดงักล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่วจะได้รับการจดัสรรจนครบทัง้จํานวน โดยในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ
ดงักลา่วให้คํานึงถึงจํานวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และจํานวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ี
จองซือ้โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร  

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

ทัง้นีใ้ห้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆอนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่วได้ทกุประการรวมถงึการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควรต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงิน
ของผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ในแต่ละคราวโดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ทุกรายชําระ
เงินให้ครบถ้วนก่อน 

(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,877,724,321 หุ้น (หนึง่พนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยย่ีสิบเอ็ดหุ้น) 
(คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัที่ คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบ
มอบอํานาจทัว่ไป) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วน (Rights Issue)ไม่เกินจํานวน 1,251,816,214 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
แปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัสองร้อยสิบส่ีหุ้น) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ 
วนัท่ี คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป)และเพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 625,908,107 หุ้น (หกร้อยย่ีสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดหุ้น) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี 
คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป) 
ทัง้นี  ้การกําหนดราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจงนัน้จะต้องกําหนด
ในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุและจะต้องไม่เข้าข่าย
เป็นราคาต่ําตามเกณฑ์ราคาของสํานักงาน กลต.ตามท่ีประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี ทจ.72/2558 โดยกําหนดราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดท่ีใช้ในการกําหนดราคาเสนอ
ขายเป็นราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 
7 วนัทําการแต่ไม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อนกัลงทนุ 
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และนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
รวมทัง้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุน
ประเภทสถาบนั ( นกัลงทนุ ) ซึง่เป็นบคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงักลา่วข้างต้น 
จะไม่มีนกัลงทนุรายใดซึง่รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องได้รับการจดัสรรจนถึงเกณฑ์ท่ีทําให้นกัลงทนุ
หรือกลุ่มนักลงทุนท่ีได้รับการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ
บริษัท ( Tender Offer ) 

ทัง้นีใ้ห้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆอนัจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวได้ทกุประการ เช่น มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกนัใน
คราวเดียวกันก็ได้ การกําหนดราคาเสนอขายวันและเวลาท่ีเสนอขาย การเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการกําหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควร
ต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงินของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ในแต่ละ
คราวโดยไมจํ่าเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ทกุรายชําระเงินให้ครบถ้วนก่อน 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 4,172,720,714  หุ้น (ส่ีพนัหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยสิบส่ีหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)เพ่ือรองรับ 
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามวาระท่ี 6 ดงักลา่วข้างต้น 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั
พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกโดยบริษัท จํานวนไม่เกิน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหม่ืน
สองร้อยย่ีสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
ตามรายละเอียดท่ีได้นําเสนอข้างต้นตอ่ไป ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 การลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
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