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ท่ี TWZEGM 02/2564 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 
2. สรุปสาระสําคัญการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 6 

(TWZ-W6) 
3. สรุปสาระสําคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 
4. สรุปสาระสําคัญการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7 

(TWZ-W7) 
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีต้องแสดง และ/หรือ ส่งมอบให้แก่บริษัท 

และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
8. ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
10.  แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ด้วยบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งท่ี 9/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวันศุกร์ท่ี
19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

หลักการและเหตุผล ด้วยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่30 
เมษายน 2564โดยบริษัทฯ ได้จัดทํา และนําส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดสําเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2564พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 



 

2 

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุน ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.10 บาท 

หลักการและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีหุ้นกู้ท่ีจะถึงวันครบกําหนดชําระในวันท่ี 24 มกราคม 2565 รวมถึง
มีแผนในการลงทุนเพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ในอนาคต ซ่ึงเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดังนั้นบริษัทจึงจําเป็นต้องเตรียมเงินทุน โดย
การขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมัุติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 
4,964,475,981 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
เอ็ดหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 
0.10 บาท (สิบสตางค์) ซ่ึงเป็นราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ โดยหากมีการจองเต็มจํานวน 
บริษัทจะได้รับเงินท้ังสิ้นเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 496,447,598.10 บาท ซ่ึงบริษัทจะใช้
ในการชําระหนี้หุ้นกู้ท่ีจะถึงกําหนดครบชําระในวันท่ี 24 มกราคม 2565 จํานวนไม่เกิน
420,000,000.00 บาท และส่วนที่เหลืออีกจํานวน ไม่เกิน 76,447,598.10 บาท
เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจอ่ืน ๆ ในอนาคต รวมถึงเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน(การใช้เงินทุน
ดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุน
รวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆ
อ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนท่ีดีและเป็นประโยชน์กับ
บริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเร่ือง
รายการการได้มาและจําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป) โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3 
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง 
และผู้ถือหุ้นสามารถจองซ้ือหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญท่ี
ออกใหม่ท่ีไม่ได้รับการจองซ้ือในการจัดสรรคร้ังแรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิและชําระราคาค่าจองซ้ือหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นท่ีเหลือ
ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้นทุก
รอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ท้ังนี้การจัดสรรหุ้นท่ีมีการจองซ้ือเกิน
กว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนมากกว่า หรือเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชําระค่าจองซ้ือหุ้นครบถ้วนตามจํานวน
ท่ีแสดงความจํานงจองซ้ือเกินกว่าสิทธิท้ังหมดทุกราย 
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2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ี

จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลัพธ์จากการ
คํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือแต่ละรายได้จองซ้ือและชําระ
ราคาค่าจองซ้ือครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีท่ียังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรร
หุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซ่ึงยังได้รับการ
จัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ โดยนํา
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น มาคูณด้วย
จํานวนหุ้นท่ีคงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีผู้ท่ี
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง 

 อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ี
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซ้ือและชําระราคาค่าจองซ้ือครบถ้วนแล้ว ท้ังนี้ 
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่า
ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

กรณีการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนRight Offering 
นี้ส่งผลให้ผู้จองซ้ือรายใดถือหุ้นถึง หรือข้ามจุดท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท ผู้จองซ้ือมีหน้าท่ีต้องดําเนินการตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังนี้ ให้วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ใน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน Right Offering (Record Date) คือ 26 ตุลาคม 
2564 และกําหนดให้วันจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ คือวันท่ี 13 – 20ธันวาคม 2564 
รวมท้ังสิ้น 6 วันทําการ อย่างไรก็ดี การกําหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและ
ข้ึนอยู่กับการได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ 

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ดังกล่าว ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

1) การกําหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน Right Offering ซ่ึงรวมไปถึง 
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1.1) จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
1.2) วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่

ในการเสนอขายหุ้น (Record Date) 
1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Right 

Offering) (กล่าวคืออัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญท่ีออกใหม่) 
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น

สามัญเพ่ิมทุน (Right Offering) 
1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นท่ีมีการจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
1.6) ระยะเวลาการจองซ้ือและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

Right Offering และเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใด ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการข้างต้น 

2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามรับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารและ
สัญญาต่างๆ ท่ีจําเป็นหรือเกี่ยวข้อง รวมท้ังดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น 

3) การลงนามรับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ คําขออนุญาตและขอผ่อนผัน 
รวมถึงคําขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่
ข้างต้น รวมท้ังการจัดเตรียมการและการย่ืนคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการจด
ทะเบียนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และให้มีอํานาจดําเนินการใดๆ อันจําเป็นสําหรับการจัดสรรหุ้น
สามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น 

4) การแต่งต้ังและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วง
ในการดําเนินการต่างๆข้างต้น 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ 
มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการ
ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในการจัดสรรของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายท่ีไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัย
ข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น ท่ีราคา
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เสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม 
ต่อ 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่โดยหากมีการจองเต็มจํานวน บริษัทจะได้รับเงินท้ังสิ้นเป็น
จํานวนเงินไม่เกิน 496,447,598.10 บาท เพ่ือใช้ชําระหนี้หุ้นกู้ท่ีจะถึงกําหนดชําระ 
ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจอ่ืนๆในอนาคตและเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน
4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วน
การจองซ้ือ 

หลักการและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 (TWZ-W6)”)จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ออกใหม่ต่อ 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6)โดยไม่คิดมูลค่า (ราคา
เสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเท่ากับ 0.10 บาท/หุ้น 
และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 
(TWZ-W6) เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าว
ท้ิงท้ังจํานวน ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ท้ังนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด และ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้
ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ตามจําเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6(TWZ-W6) ได้ทุกประการ 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ จัดทําหรือส่งมอบซ่ึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็น หรือ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6)และการ
นําใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี6 (TWZ-W6) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) จะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแรงให้บริษัท เพ่ิมความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินงาน และ
เพ่ือสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท 
และเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
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พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน 
4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และการมอบอํานาจท่ีเกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท 

หลักการและเหตุผล เพ่ือเป็นเงินลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต
ท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลการดําเนินงาน
ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทซ่ึง
แบ่งเป็นจํานวนเงินสําหรับ(1) ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท 
และ (2) ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมท้ังสมุนไพรอ่ืนๆ จํานวนไม่เกิน 
50.00 ล้านบาทรวมถึงเพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินท่ีมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ 
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาทและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต จํานวนเงินไม่เกิน 80.00 
ล้านบาท และสํารองใช้ชําระคืนหุ้นกู้ กรณีเงินท่ีได้จากการระดมทุนในการขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวน 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
หากมีเศษจากการคํานวณให้ตัดท้ิงทุกกรณีรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 
1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายรวม
ท้ังสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดท่ีถือหุ้นตํ่ากว่า 
45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซ้ือเกิน
สิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซ้ือหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้น
ท่ีจองซ้ือตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและชําระ
เงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้
จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ี
จองซ้ือเกินสิทธิท้ังหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรร
ตามความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีซ้ือเกินสิทธิ  
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(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู้ถือหุ้น
ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิท้ังหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือ
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว 
อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ี
ต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการตาม
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 
(ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นท่ีมีอยู่
ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 
(Record Date) ท้ังนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยมีสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในคร้ังนี้ จะทําให้บริษัทฯ 
สามารถระดมทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุด และยังไม่เกิดผลกระทบ 
Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดข้ึน 
เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีกําหนดไว้ไม่ตํ่ากว่าราคา
ตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control 
Dilution) จะไม่เกิดข้ึน เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจํานวนแก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรอย่างไรก็ดีในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท้ังจํานวนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกําไร ดังนี้ 

- ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
ร้อยละ 9.97 

- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ร้อยละ 9.97 

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบ
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 และคร้ังท่ี 7 สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับ 
Dilution Effect ได้ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 และ 4 ตามลําดับ 
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โดยเม่ือเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าท่ี
ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัทฯ และจะ
ได้รับดอกเบี้ยตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และเม่ือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่า
เหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามสัดส่วนท่ีกําหนดไว้ ทําให้
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกําไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต 

ท้ังนี้ ได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด และเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดหรือดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ทุกประการที่เห็นสมควร และภายใต้ขอบเขต
ท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าท่ี
ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยการคํานวณและวิธีการชําระ
ดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลง
สภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือการ
กําหนดเหตุการณ์ท่ีบริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
การใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ 

(2) การแต่ง ต้ัง ท่ีปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และย่ืนเอกสารหลักฐานกับ
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร 

(3) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข เพ่ิมเติม ลงนามสลักหลัง และรับรองในเอกสาร 
สัญญา คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการ
ขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อการย่ืน การแก้ไข การเพ่ิมเติม 
การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงาน
ผลการขายและเอกสารต่าง ๆ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
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หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ การนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

(4) มอบอํานาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงเพื่อกระทําการและ
ดําเนินการท่ีกําหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ 

(5) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรท่ีเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้การดําเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นจนสําเร็จลุล่วง 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย หรือคิดเป็น
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายไม่เกิน 330,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินลงทุน
เพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่า
จะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัท
ปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ่ึงแบ่งเป็น
จํานวนเงินสําหรับ(1) ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และ (2) 
ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอ่ืนๆ จํานวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท
รวมถึงเพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหน้ีสินท่ีมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ เป็นจํานวน
เงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาทและเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต จํานวนเงินไม่เกิน 80.00 ล้านบาท
และสํารองใช้ชําระคืนหุ้นกู้ กรณีเงินท่ีได้จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ไม่เพียงพอรวมท้ังเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณามอบ
อํานาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพคร้ังนี้ ถือเป็นการวางรากฐานและเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ท้ังโครงสร้างทาง
การเงินในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในอนาคต 
และทําให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสลงทุนในบริษัทฯ เพ่ิมในราคาเหมาะสม  

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 7 (TWZ-W7) 
จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

หลักการและเหตุผล เพ่ือเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ คร้ังท่ี 7(TWZ-W7) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 7(TWZ-W7)”) ชนิดระบุผู้ถือ 
และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วน
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จํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 
10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7ราคาหน่วยละ 0 บาท จํานวนไม่เกิน 
3,300,000,000 หน่วย โดยมีสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) รวมถึงรายละเอียดท่ีสําคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ท้ังนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด และ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้
ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ตามจําเป็นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการ 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทําลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบ
ซ่ึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7)และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 (TWZ-W7)เข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาต
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่รวมท้ังเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณามอบอํานาจ
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายของบริษัท 

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้ออกจําหน่ายซ่ึงคงเหลือจากการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2564ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตัดหุ้นท่ียังไม่ได้
ออกจําหน่ายจํานวนดังกล่าว 

บ ริ ษัทฯ  จึ ง มี ค ว ามประส งค์ จ ะลด ทุนจดทะ เบี ยนของบ ริ ษัทฯ  จํ า น วน 
161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,651,114,875.00 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 14,893,427,941 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้ออกจําหน่าย
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ซ่ึงคงเหลือจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติ
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 จํานวน 1,617,720,809 หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,651,114,875.00บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16,511,148,750 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่ง
ออกเป็น14,893,427,941 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดําเนินการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคล
ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไป
ตามคําสั่งของนายทะเบียน ดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หม่ืน 

   สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น  14,893,427,941 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสน 
สองหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น: 

หุ้นสามัญ  14,893,427,941 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสน 
  สองหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ท้ังนี้ ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและ
เพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

หลักการและเหตุผล เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ โดยการออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,489,342,794.10บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,977,237,990.30 บาท 
แบ่งออกเป็น29,772,379,903 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,977,237,990.30 บาท 
แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดําเนินการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคล
ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไป
ตามคําสั่งของนายทะเบียน ดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,977,237,990.30 บาท (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสาม 

   หม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น  29,772,379,903หุ้น (สองหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง 
ล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยสามหุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  (สิบสตางค์) 
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โดยแยกออกเป็น: 

หุ้นสามัญ  29,772,379,903หุ้น (สองหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง 
ล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น   (-)” 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ท้ังนี้ ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและ
เพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
อีกจํานวน 1,487,895,196.20บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,489,342,794.10 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้น
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 

บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน
14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท (สิบสตางค์) เพ่ือรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ท่ีราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3 หุ้นเดิม 
ต่อ1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น เพ่ือรองรับการออก
แ ล ะ เ ส น อ ข า ย ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ซ้ื อ หุ้ น ส า มัญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  
คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ต่อ 1หุ้นสามัญ คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย  

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย โดยกําหนดราคา
หน้าตั๋ว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 330,000,000 บาท 
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(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการออก
แ ล ะ เ ส น อ ข า ย ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ซ้ื อ หุ้ น ส า มัญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  
คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 
10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนหุ้นท้ังสิ้นไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือ 1)รองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ(Right Offering) 2) รองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) 3) รองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) 4) รองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้อย่างไรก็ดี 
เพ่ือความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพ่ิมวาระเพ่ือพิจารณาวาระอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้
ในหนังสือนัดประชุมให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date)
ในวันอังคารท่ี26ตุลาคม 2564โดยบริษัทฯ จะข้ึนเคร่ืองหมาย XA (XA: XR, XW และ XB)ในวันจันทร์ท่ี 25ตุลาคม2564 

อนึ่ง สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียน
ให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยบริษัทฯ จึงดําเนินการจัดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
โดยพร้อมเพรียงกัน 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน ซ่ึงอาจ
ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงอาจมีความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานท่ี หรือรูปแบบการประชุม เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และเพ่ือความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากมีการเปล่ียนแปลงประการใด บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบ SET portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 
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รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2564 (ครั้งใหม่) 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
 

ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2564 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 269 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ  เนื่องจากเวลา ได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว 
ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ เป็นจํานวน 33 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 
2,595,070,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.1951 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 9,906,689,250 หุ้น ซ่ึงไม่ถึงหนึ่งในสามของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทําให้การประชุมในวันท่ี 19 เมษายน 2564 ไม่สามารถดําเนินการประชุมได้
ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 (ครั้งใหม่) ในวันศุกร์ท่ี 
30 เมษายน 2564  และให้ยึดถือกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ตามที่ได้กําหนดเดิม คือ ในวันท่ี 
23 มีนาคม 2564 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 24 มีนาคม 2564 มีจํานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 8,897 รายคิดเป็น 
9,906,689,250 หุ้น             
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายพุทธชาติ   รังคสิริ  ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร  กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  
3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ  กรรมการ 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธ์ุ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์พัชรา พัชราวนิช  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายบันดาล อุดล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพงชาญ สําเภาเงิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 - ไม่มี - 
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวนลินี ประทับศร  ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     และเลขานุการบริษัท 
 2. นายสกล ปวิตรานนท์  ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 3.   นายธนะชิต  เดชพงศ์พรหม  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายขาย 
     และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายขาย 
 4.   นางสาวพรพรรณ    รุ่งโรจน์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
     และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
 5.  นางสาวศิริพร   รัตนอํานวยศิริ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
     และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น 

1.  นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ  ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
2.  นายระพงษ์สิทธ์ิ  เผ่าภูรี  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

พิธีกรกล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไปน้ี 
(1)  การประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 บริษัทจะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละท่ีนั่งมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทําให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้
เพียง 20 ท่ีนั่ง โดยจะให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน เมื่อที่นั่งเต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การ
ประชุมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วม
ประชุม 

ดังนั้น  ขอให้ท่านนั่งตามจุดท่ีบริษัทจัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายท่ีนั่ง เพ่ือลดความแออัดในสถานท่ีประชุม สําหรับผู้ท่ี
ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชุม เพ่ือ
ความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง และในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมตามท่ี
กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงจะมีท้ังสิ้น 10 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้
มีการลงมติสําหรับวาระนั้นๆ และเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึง
ไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุมส่งคําถามโดยเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร ระบุชื่อ-นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และส่งให้เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทท่ีจุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน 

 (2)  ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง 
 (3)  วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดําเนินการดังต่อไปน้ี 
ในแต่ละวาระท่ีต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองด

ออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย 
ตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้บัตรลงคะแนน  
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แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือข้ึน แล้วเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเดินไปรับบัตร
ลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน โดยผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก [/] 
ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนท่ีแจกให้ต้ังแต่ข้ันตอนการลงทะเบียน 

สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงให้ถือว่าเห็นด้วย ซ่ึงอาจไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมี
คะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง  

 สําหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และ
วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งต้ังกรรมการใหม่  จะใช้บัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดบนบัตรลงคะแนนว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและบันทึกคะแนน และเพ่ือให้ผลการตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอ
อนุญาตท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผลการตรวจนับคะแนนในภายหลังเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนนทันที โดยขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาในวาระลําดับถัดไปก่อน  

 (4)  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วต้ังแต่ข้ันตอนการลงทะเบียน 
บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ 

สําหรับผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคําสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียง
ให้ถูกต้องตรงตามท่ีผู้มอบฉันทะกําหนดไว้ 

(5)  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซ่ึงลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสรจ็ 
บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือบันทึก
คะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนท่ีระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนท่ีประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย 

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมต่อไป 

 
คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท้ังด้วยตนเอง 21 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 

1,146,340,734 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,443,666,312 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น 
37 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,590,007,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.144 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2564 มีท้ังหมด 8,897 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น  9,906,689,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชมุและดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ  โดยมอบหมายให้ คุณนลินี  ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็น
ผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่าง  ๆและสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป 
 
วาระท่ี 1      เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

  -ไม่มี- 
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วาระท่ี 2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  
 

 เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
คร้ังท่ี 1 /2564 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ซ่ึงบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและ
จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมท้ังได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นท่ี
คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564  ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา   ถนนรัชดาภิเษก  แขวงหัวยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     2,590,007,156  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

                  รวม          2,590,007,156 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 
วาระท่ี 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 
 

  เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2563 ตามท่ีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2563  ซ่ึงจัดทําข้ึน
อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ             
ผลการดําเนินงานประจําปี 2563 
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซ่ึงกําหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

สําหรับงบการเงินประจําปีของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้ 

 

 ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้ 
 

รายละเอียด 
2563 

(ล้านบาท) 
2562 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 5,180.20 4,759.15 

หนี้สินรวม 2,371.08 2,096.33 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,809.12 2,662.82 
รายได้รวม 3,214.06 3,690.16 
กําไรสุทธิ 5.10 54.53 
กําไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท) 0.0005 บาท 0.0064 บาท 

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล 

และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออก
เสียง หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2563  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จํานวน     2,590,767,202  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
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 งดออกเสียง  จํานวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

        รวม            2,590,767,202 เสียง     คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 
 

 เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตาม
กฎหมาย ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

   นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(ห้า) ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท” 

 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนักถึงความมั่นคงของกิจการ
และการดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท อีกท้ังเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบเป็น
ระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญท่ีบริษัท
ต้องดํารงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมัดระวังอันเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563 เพื่อให้บริษัทฯ 
มีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับใช้ในการดําเนินงาน อีกท้ังบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึน
ด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องสํารองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย     
ในอัตราไม่ร้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจํานวนเงิน 255,171.98 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา  

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. กําไรสุทธิ 5.10 ล้านบาท 54.53 ล้านบาท 61.04 ล้านบาท 
2. สํารองตามกฎหมาย 0.26 ล้านบาท 2.73 ล้านบาท 3.05 ล้านบาท 
3.จํานวนหุ้น 9,907 ล้านหุ้น 9,907 ล้านหุ้น 8,549 ล้านหุ้น 

4. เงินปันผลประจําป ี - บาท:หุ้น - บาท:หุ้น 0.00286 บาท:หุ้น 

5. รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น -  ล้านบาท -  ล้านบาท 24.45 ล้านบาท 
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล ** - % - % 40.05 % 
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  ตามท่ีบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีและสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

 ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต้ังสํารองทางกฎหมาย 0.26 ล้านบาท 
เพ่ือนํากําไรสะสมไว้เป็นเงินลงทุนสําหรับขยายธุรกิจของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2563  และจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 255,171.98 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 และจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน  
255,171.98 บาท  
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     2,590,767,202  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

                  รวม              2,590,767,202 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนด   
ค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ือง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออก
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติ
หน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่ ท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีจากการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

สําหรับในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท 
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2564 เป็นปีที่ 4 เนื่องจาก มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจํานวนท่ี
เหมาะสม  มีความชํานาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี   

ท้ังนี้ ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอสําหรับปี 2564 ได้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท ซ่ึงไม่รวมค่าสอบ
บัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 2,630,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2564 และกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้ 

1.) นางสาวกรรณิการ์   วิภาณุรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 
2.) นายจิโรจ    ศิริโรโรจน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 
3.) นางสาวนงลักษณ์  พัฒนบัณฑิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 
4.) นางสุมนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 
5.) นายโกมินทร์   ลิ้นปราชญา     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675  
6.) นายมงคล  เหล่าวรพงศ์                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4722 
7.) นางสาวกชมน  ซุ่นห้วน                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536  
 

และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท 
จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ จํากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ 

 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา  เป็นดังนี้  

รายละเอียดคา่สอบบัญช ี
ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส 
ของบริษัท 

1,634,000 1,634,000   1,584,000 

 

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก  9 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากัด, บริษัท ทีแซด เทรด
ด้ิง จํากัด , บริษัท เกียร์ ทู คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 
5714 จํากัด, บริษัท ถัง คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จํากัด, บริษัท สกายเวลล์ 
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของ
บริษัทย่อยท้ัง 9 แห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 2,630,000 บาท 

  ท้ังนี้ สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้
เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
กรินทร์ ออดิท จํากัด รายละเอียดตามท่ีเสนอ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 
1,634,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัต ิแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีราย นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุร ัตน์ ผู ้สอบบัญชีร ับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
5113 และ/หรือนางสาวนงลักษณ์  พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ 
นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ นาย มงคล  เหล่าวรพงศ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536   จาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 ของบริษัท โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 1,634,000.00 บาท และในกรณีท่ี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ จํากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ 

โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     2,588,949,121  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9298 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           1,818,081 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0701 
 งดออกเสียง  จํานวน                       0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

                  รวม          2,590,767,202 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธี
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

สําหรับในปี 2564 ซ่ึงเป็นปีท่ีสิบหก มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 1 ท่าน ประกอบด้วย 
1)  นายพงชาญ  สําเภาเงิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ท้ังนี้ บุคคลข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอ
ชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

สําหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากมี
ส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมและเรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระออก
นอกห้องประชุม เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนนให้เสร็จ
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สิ้นก่อน ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยกาเคร่ืองหมายลงใน
บัตรลงคะแนน หากเสร็จสิ้นขอให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทเดินไปจัดเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือตรวจนับต่อไป 

 

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับ
เข้าท่ีประชุม  

 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน สําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 

1)  นายพงชาญ  สําเภาเงิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนมัุติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     2,588,949,121  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9298 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           1,818,081  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0701 
 งดออกเสียง  จํานวน                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
                  รวม           2,590,767,202 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 

 วาระท่ี 8 พิจารณาเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งต้ังกรรมการใหม่ 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 
มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ   

 

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท จํานวน 2 ท่าน โดยเสนอแต่งต้ัง
กรรมการใหม่ ดังนี้ 

1. นายภัทร  ลาภานันท์  กรรมการบริษัท 
2. นายณัฐชัย เจริญขจรกุล   กรรมการบริษัท  

 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจ เพ่ือช่วยขับเคล่ือนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ 

ซ่ึงกรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งต้ังดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ 
ซ่ึงในท่ีประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 
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คุณเจนเนตร  เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชุมว่า 
-  กรรมการใหม่ท่ีขออนุมัติเพ่ิม  มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านใด 

 

คุณนลินี  ประทับศร ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 
-  คุณภัทร  ลาภานันท์  มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และคุณณัฐชัย เจริญขจรกุล  
 มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า, ถุงมือยาง และด้านการเงิน   
 

คุณเกียรติ  สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชุมว่า 
-  จํานวนกรรมการท่ีเพ่ิม ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 
-  ใช้งบประมาณเท่าเดิม และทั้งสองท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อาทิ ด้าน  
 รถยนต์  ด้านบริหารการเงิน และมีประสบการณ์ทํางานในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์    

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท และ
แต่งต้ังกรรมการใหม่ 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท และแต่งต้ังกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน สําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 

1)  นายภัทร  ลาภานันท์ กรรมการบริษัท 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     2,588,950,522  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9298 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           1,818,081  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0701 
 งดออกเสียง  จํานวน                       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
                  รวม           2,590,768,603 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

1)  นายณัฐชัย  เจริญขจรกุล กรรมการบริษัท 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     2,588,950,522  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9298 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           1,818,081  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0701 
 งดออกเสียง  จํานวน                       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
                  รวม           2,590,768,603 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
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วาระท่ี 9     พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2564 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2564 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  

 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ  

  

สําหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท สําหรับปี 2564 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2564 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  

 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     2,588,950,622  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9298 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           1,818,081 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0701 
 งดออกเสียง  จํานวน                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

                  รวม          2,590,768,703 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 
วาระท่ี 10  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซ่ึงในท่ีประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 

 

คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในท่ีประชุมว่า  
- บริษัทฯ มีแผนธุรกิจแจ้งเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  
-  ธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้า เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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- ธุรกิจด้านกัญชา กัญชง อยู่ในระหว่างท่ีบริษัทฯ รอกฎหมายลูกของอาหารและยา บริษัทฯ ได้
ร่วมพัฒนาสูตรอาหาร เค ร่ืองด่ืม และหาช่องทางการจัดจําหน่าย  หากมีประกาศ
พระราชบัญญัติอาหารด้านกัญชา กัญชง  บริษัทฯ จะนําผลิตภัณฑ์ท่ีเตรียมไว้ มาจดทะเบียน อย. 
อาหาร และรีบจัดจําหน่ายทันที  ปัจจุบันขายวัตถุดิบจากฟาร์มท่ีมีอยู่ เพ่ือขายให้ผู้ร่วมทุน 
หรือลูกค้า ทดลองผลิตสูตรอาหารขายท่ีหน้าฟาร์ม ขายสินค้าตัวอย่าง หากมีกฎหมาย อย.  
มารองรับจะรีบดําเนินการต่อไป 

 

 คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในท่ีประชุมว่า  
- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าท่ีนํารถเข้ามาจากประเทศจีน  ศักยภาพของรถ แบตเตอรี่ ความทนทาน
ของโครงสร้างรถเป็นอย่างไร   

- มีช่องทางการจัดจําหน่ายเพื่อทํายอดให้ถึงเป้าหมายอย่างไร 
 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  
- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันหลายประเทศย้ายฐานการผลิตไปประเทศจีน  รถยานยนต์ไฟฟ้า
เกือบทุกย่ีห้อผลิตในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนมีคุณภาพมากข้ึน   และรถยนต์ท่ี
ผลิตในประเทศจีนจะได้สิทธิ FTA (เขตการค้าเสรี) ไม่ต้องเสียภาษีนําเข้า  เสียแค่ภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม    ยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ เม่ือก่อนมี Brand ท่ีผลิตใน
อเมริกา, ยุโรป  แต่ปัจจุบันโทรศัพท์ เกือบทุกย่ีห้อ เช่น iphone ผลิตในประเทศจีน  ดังนั้น 
ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง คณุภาพ 

- บริษัทฯ ได้ติดต่อโชว์รูมเพ่ือวางขายสินค้าเรียบร้อยแล้ว  หากนําเข้ารถยานยนต์ไฟฟ้า 
พวงมาลัยขวาได้ สามารถวางขายได้ ในราคาท่ีไม่แพงนัก 

 

คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในท่ีประชุมว่า  
- การเซ็น MOU กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ําเขียว  มีรายละเอียดอย่างไร เช่น ฟาร์ม
เป็นแบบใด และได้นําวัตถุดิบมาผลิตเพ่ือจําหน่ายหรือไม่ อย่างไร 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  
- บริษัทฯ ได้สิทธิจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของฟาร์ม ช่วงแรกฟาร์มกัญชา กัญชงมีจํานวน
น้อยมาก แต่คาดว่าหลังจากรัฐบาลเปิดให้สิทธิเอกชนขออนุญาตปลูกได้ จะมีคนย่ืนขอปลูก
กัญชากัญชง เป็นจํานวนมาก  หากใบอนุญาตออก คาดว่าอีกใน 3-6 เดือน จะมีผลผลิต
ออกมามาก  ความได้เปรียบของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีวัตถุดิบพร้อม และเพียงพอ ท่ีจะทํา
สินค้าตัวอย่าง ทําการวิจัย ค้นคว้าหาสูตร ผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม  และสามารถแจ้งทาง 
อย.ได้รวดเร็วกว่า 
- ฟาร์มท่ีวังน้ําเขียวเป็นฟาร์มปิด ระบบ Greenhouse ปิดกันแมลง ศัตรูพืช มีพัดลม ควบคุม
ความชื้น ตามที่กําหนด ซ่ึงเม็ดพันธ์ุมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 
- การสกัดสาร มีหลายวิธี  ปัจจุบันท่ีฟาร์มใช้วิธีการต้ม  แต่ได้ประสานงานกับ Supplier เร่ือง
การสกัดด้วยวิธีอ่ืนไว้บ้าง ปัจจุบันยังไม่ได้เร่ิมทํากลางน้ํา เนื่องจากวัตถุดิบยังไม่แน่นอนว่าจะ
เป็นสายพันธ์ุใด แต่ได้เตรียมศึกษาข้อมูลไว้แล้ว  วิธีการสกัดมี 2 แบบ คือ การสกัดเอาสาร
ออกมาท้ังหมด  และ การสกัดแบบแยกสาร   ต้องดูปลายน้ํา ในเชิงอุตสาหกรรมด้วยว่า



 

 

 

 

 

 
ปิดประชุม
            
 
 
นางสาวนลิ
         เล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีต่อไป

มเวลา 11.00 น
                  
  
  
ลินี       ประทับ
ขานุการบริษัท 

ต้องการ
แต่ละธุร
ต้นทุนใน
จึงจะเร่ิม
- ปัจจุบันไ
บรรจุหีบ

คุณเจนเนตร เ
- กรรมกา
สามารถ

คุณพุทธชาติ รั
- บริษัทฯ 
ตนเอง ไ

พิธีกร กล่าวขอบ
บริษัทจะปรับป

ประธานฯ กล่า

น. 
                  

 
 

ับศร 

วัตถุดิบประเภท
รกิจใช้วัตถุดิบแ
นการทํากลางนํ้
มทํากลางน้ําได้ 
ได้นําวัตถุดิบมา
บห่อได้ เนื่องจา

เมธาวีวินิจ ผู้รับ
ารบริษัทฯ มีแน
จัดประชุมได้ 1

รังคสิริ ชี้แจงต่อ
ได้พยายามติด

ไม่สะดวกมอบอํ

บคุณท่านผู้ถือหุ้น
รุงและพัฒนาให้

าวปิดการประชุ
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ทใด  เพราะหาก
แตกต่างกัน เช่น
้ามีความแตกต่า

าทําขนม อาหาร
ก พรบ.อาหาร 

บมอบฉันทะ สอ
นวทางการแก้ไ
 ครั้ง 

อท่ีประชุมว่า  
ต่อสอบถามนัก

อํานาจ 

นท่ีสละเวลาในกา
ห้ดีข้ึน 

ชุมในครั้งนี้ 

                 
 
 

 

กลงทุนเป็นมูลค
น อาหาร, อาห
างกัน ต้องดูต้นน

ร และเคร่ืองด่ืม
ยังไม่ออก 

บถามในท่ีประช
ไขปัญหา การจั

กลงทุนและผู้ถือ

ารเข้าร่วมประชุม 

                  
       
       

ค่าสูงเกินไป ผล
หารเสริม, เครื่อ
น้ําว่าต้องการวัต

ม ขายที่หน้าฟาร์

ชุมว่า  
จัดประชุมให้คร

หุ้นแล้ว แจ้งว่า

หากผิดพลาดประ

                  
    นายพุทธชา
     ประธานกา

ลผลิตจะเกินการ
องด่ืม และทาง
ตถุดิบแบบใด ป

ร์ม แต่ไม่สามาร

รบองค์ประชุมอ

าจะเดินทางมาป

ะการใดขออภัย ณ

                  
าติ รังคสิริ 
ารประชุม 

รใช้งาน ใน
การแพทย์  
ปลูกพันธ์ุใด 

รถขายแบบ

อย่างไร ให้

ประชุมด้วย

ณ ท่ีนี้ ซ่ึงใน

                 

 

                   



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 6 (TWZ-W6) 

ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

 
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ”TWZ”) 
ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6”หรือ “TWZ-W6”) 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
ท่ีอยู่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เลข ท่ี  269 ถนนรัชดาภิ เษก  แขวงรัชดาภิ เษก  เขตดินแดง  จั งห วัด

กรุงเทพมหานคร 10400 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขาย 

ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย ท้ังนี้ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 6จะดําเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี
2/2564 แล้ว 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ
25.00ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯในปัจจุบันรวมกับ
จํานวนหุ้นสามัญท่ีจะออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯภายใต้
สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิท้ังจํานวน) คิดเป็นร้อยละ 16.67ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ รวมกับจํานวนหุ้นท่ีรองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนใหม่ท่ีออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 4,964,475,981 หุ้นจํานวน
หุ้นท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) จํา น ว น  
4,964,475,981 หุ้น  จํานวน หุ้น ที่รอง รับ หุ้นกู ้แปลงสภาพ ท่ี
ออกจําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 1,650,000,000หุ้น และ
จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) จํานวน 
3,300,000,000 หุ้น ท่ีออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 
2/2564 ท้ังนี้ จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครั้งนี้ เม่ือรวม
กับจํานวนหุ้นท่ีบริษัทฯ จัดสรรไว้เพ่ือรองรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ หุ้น
แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในคร้ังอ่ืนมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 
50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
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*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญท่ีรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 61: 

=
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W6

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด+
จํานวนหุ้นทีร่องรับการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ

 

 

=
 4,964,475,981

14,893,427,941 + 4,964,475,981
 

 

=    ร้อยละ 25.00 
 

หมายเหตุ : 
การคํานวณดังกล่าวเป็นการคํานวณเรียงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะวาระท่ี
เสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและวาระการพิจารณาเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 6 เท่านั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัท
ก็ได้คํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับสําหรับภาพรวมในการเสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในส่วนของหมายเหตุ 
ของ ข้อ 3 การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน แล้ว โดยแบ่งการคํานวณตามสถานการณ์
ต่างๆของการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไว้ให้ด้วย 
 

*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญท่ีรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 
และการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี6 และคร้ังท่ี 7: 
 

=

จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจําหนา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม + 
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W6 +

จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W7
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด+

จํานวนหุ้นทีร่องรับการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ

 
 

=
1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000

14,893,427,941 + 4,964,475,981
 

 

=    ร้อยละ 49.93 
วิธีการเสนอขาย เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทตามสัดส่วนการจองซ้ือ 
 

โดยบริษัทฯจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทตามสัดส่วนการจองซ้ือโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1
หน่วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) 

                                                            
1  หลกัเกณฑ์การคํานวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย 
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ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 
ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ อายุ 2 ปี นับจากวันท่ีได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ท่ีมีอํานาจในการกําหนดวันท่ีออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ(อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6
ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตรา
ไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 
6 เดือนภายหลังจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) 

วันใช้สิทธิครั้งแรก สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก6 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 มีอายุครบ 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ีออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทํา
การสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง 
ในการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่าง
เวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง 
(ระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใช้สิทธิสําหรับการใช้สิทธิ) สําหรับการใช้สิทธิ
คร้ังสุดท้าย กําหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่
น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 แล้ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากบริษัทฯ 
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ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
อน ุม ัต ิการออกและ เสนอขายใบสําค ัญแสดงส ิทธ ิ ค รั ้ง ที ่ 6 โดยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากําหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ บริษัทฯจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 

เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ  หุ้นสามัญท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 จะมีสิทธิและ

สภาพหุ้น เท่า เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกไปก่อนหน้านี ้ทุก
ประการ 

เหตุใ ห้ ต้องออกหุ้นใหม่เ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ไม่ให้
ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทฯจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออก
ใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 
 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯอัน
เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตํ่า1 
3. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่า หรือมีการเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในราคาตํ่า1 
4. เม่ือบริษัทฯจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ  
5. เม่ือบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทําให้ผลประโยชน์ตอบ

แทนใดๆ ที ่ผู ้ถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะได้ร ับเมื ่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 
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ท้ังนี้ คําจํากัดความ สูตรการคํานวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียด
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
 

ท้ังนี้ บริษัทฯจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็น
ผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการปรับหรือการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 

วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ 

เพ่ือเป็นเงินลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจใน
อนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผล
การดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและ  
ผู้ ถือ หุ้นของบริษัทบริษัทฯจะได้ รับเงินทุนเพ่ิมมาเป็นจํานวนท้ังหมด 
496,447,598.10 บาท 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการ 
เพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์
เกี่ยวเนื่องจากการท่ีบริษัทฯ จะสามารถนําเงินทุนท่ีได้รับไปใช้ในโครงการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 ในคร้ังนี้ 

เง่ือนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้
ขอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 เป็นต้น รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อัน
จําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้ง
ที่ 6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทํา ลงนาม 
สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซ่ึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน และการแต่งต้ัง
ผู้รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป 
หมายเหตุ :1/ ราคาตํ่า อ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects) 

เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ ดังนั ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู ้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้ บน
สมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถ้วนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วน
การถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 

 
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6

จํานวนหุ้น paid-up +จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO+ จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6
 

 

= 
4,964,475,981

14,893,427,941 + 4,964,475,981+4,964,475,981
 

 

= ร้อยละ 20.00 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 และครั้งท่ี 7และหุ้นกู้แปลงสภาพ มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจํานวน จะมี
ผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว
ลดลงโดยมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 

จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 6+
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 7+

จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
จํานวนหุ้น paid-up +จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนRO+ จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 6

จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 7+
จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

 

= 
4,964,475,981+ 3,300,000,000 + 1,650,000,000

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981+ 3,300,000,000 + 1,650,000,000
 

 

= ร้อยละ 33.30 
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2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร(EPS 
Dilution)ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

กําไรสุทธิ =  7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 

EPSo = กําไรสุทธิก่อนการเพ่ิมทุน 

EPSn = กาํไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน 

Q0  = จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพ่ิมทุน 

QRO = จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วน RO  

QW6 = จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 6  

EPSo = 
กําไรสทุธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

Qo
 

= 
7,080,846

14,893,427,941
 

= 0.000475บาทต่อหุ้น 

 EPSn = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ป ี2564

Q0+QRO+QW6
 

  = 
7,080,846

14,893,427,941+ 4,964,475,981 +4,964,475,981
 

  = 0.000285บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.000475-0.000285

0.000475
 

  = ร้อยละ 40.00 
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ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 รวมถึงใช้สิทธิการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดย
หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร(EPS Dilution)ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

กําไรสุทธิ =  7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 

EPSo = กําไรสุทธิก่อนการเพ่ิมทุน 

EPSn = กําไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน 

Q0  = จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพ่ิมทุน 

QRO = จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วน RO  

QCB = จํานวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

QW6 = จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 6  

QW7 = จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 7 

EPSo = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0
 

= 
7,080,846

14,893,427,941
 

= 0.000475บาทต่อหุ้น 

 EPSn = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0+QRO+QW6+QCB+QW7
 

  = 
7,080,846

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 1,650,000,000 + 3,300,000,000
 

  = 0.000239บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.000475-0.000239

0.000439
 

  = ร้อยละ 49.93 
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3. ผลกระทบด้านการลดลงขอองราคา (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6ท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัทฯ0.10บาทต่อหุ้นกรณีใช้
สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

= 
0.14 - 0.12

0.14
 

= 11.71% 

โดยท่ีราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ 

= 

(ราคาตลาด x จาํนวนหุ้นท่ีชําระแลว้) + 
(ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน RO x จาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายRO)+

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 x จาํนวนหุน้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6)
จํานวนหุ้นท่ีชําระแลว้+จาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายRO+

จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธแิปลงสภาพ TWZ-W6

 

= 
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x 4,964,475,981) + (0.10 x4,964,475,981)

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981
 

  = 0.125 

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6และคร้ังท่ี 7 ท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัทฯ 0.10
บาทต่อหุ้นกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 และTWZ-W7 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

= 
0.14 - 0.12

0.14
 

= 13.77% 
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โดยท่ีราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ 

=

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นทีช่ําระแล้ว) + 
(ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ RO x จํานวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีเ่สนอขายRO)+

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6)+

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7)
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว+จํานวนหุ้นสามัญเพิม่ทนุทีเ่สนอขายRO+

จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6+จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7

 

=
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x 4,964,475,981) + (0.10 x4,964,475,981) + (0.1 x 3,300,000,000)

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
 

  = 0.122 

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของบริษัท ย้อนหลัง15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 (ข้อมูลจาก Set.or.th) 
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รายละเอียดท่ีสําคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต  

ท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ
บริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนหนึ่งจะถูก
ใช้เพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินท่ีมีภาระผูกพันอ่ืนๆ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต 

แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

‐ เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  ตลอดจนธุรกิจ  
ในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผล
การดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซ่ึงแบ่งเป็นจํานวนเงินสําหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท 
และธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมท้ังสมุนไพรอื่นๆ จํานวนไม่เกิน 50.00
ล้านบาท 

‐ เพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินท่ีมีภาระผูกพันอ่ืน ๆเป็นจํานวนเงินไม่เกิน
100.00 ล้านบาท 

‐ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับ
ธุรกิจในอนาคตจํานวนเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท 

หมายเหตุ   
การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการ
ระดมทุนรวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจ
ใหม่ๆอ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนท่ีดีและเป็นประโยชน์กับ
บริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการ
การได้มาและจําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป 

ประเภท หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอน 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 330,000,000 บาท 
มูลค่าท่ีตราไว้ (Face Value) 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่เกิน 330,000 หน่วย 
วิธีการเสนอขายและจัดสรร บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจํานวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการ

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซ้ือหุ้น
กู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหุ้น
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หัวข้อ รายละเอียด 
กู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ี
จองซ้ือตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและชําระเงินค่าหุ้นกู้
แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร 
 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้น
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ 
(ก) เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ(ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือ
ต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้
ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่
อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

สัดส่วนการจัดสรรแก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิม 

45,132 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้ตัดท้ิงทุกกรณี) 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสทิธิได้ (แต่สามารถจองซ้ือเกินสิทธิของตนได้) 

หุ้นท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1,650,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.97 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ
บริษัทฯ ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่า
มีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจํานวน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วของบริษัทฯณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 8 
ตุลาคม 2564รวมกับจํานวนหุ้นท่ีรองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ท่ีออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ จํานวน 4,964,475,981 หุ้นจํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 
(TWZ-W6) จํานวน 4,964,475,981 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกจําหน่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 1,650,000,000หุ้น และจํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 7(TWZ-W7)จํานวน 3,300,000,000หุ้น ท่ีออกและจัดสรรในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2564)ท้ังนี้ จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

ท่ีเสนอขายในคร้ังนี้เม่ือรวมกับจํานวนหุ้นท่ีบริษัทฯ จัดสรรไว้เพ่ือรองรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ออกใหม่ หุ้นแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในคร้ังอ่ืนมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 
50.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญท่ีรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้: 
 

 = 

จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกจําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม + 
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W6 +

จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W7
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด+

จํานวนหุ้นทีร่องรับการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน

 

 

= 1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
14,893,427,941 + 4,964,475,981

 
 

              =           ร้อยละ 49.93 
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 ต่อปี 
การชําระดอกเบี้ย ปีละ 4 คร้ัง โดยจะชําระดอกเบี้ยทุกๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ข้อจํากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ -ไม่มี- 
ราคาแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขท่ีจะได้

กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป 
อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ5,000หุ้น (หรืออัตราอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตาม

เงื่อนไขท่ีจะกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป) 
วันแปลงสภาพ สามารถเริ่มแปลงสภาพได้ 2 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันท่ีหุ้นกู้ 

แปลงสภาพหมดอายุ 
ระยะเวลาการใช้สิทธิและ
กําหนดการใช้สิทธิ 

สามารใช้สิทธิแปลงสภาพได้เม่ือหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือในวันท่ีครบกําหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ 2 ปี 6 เดือนนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น สามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิท่ีจะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทําการ
ท่ี 15 ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้ง สุดท้าย")โดยไม่มีการการบังคับ
แปลงสภาพ ท้ังนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่
ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ 
ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดท้ังจํานวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจํานวน 1,000 บาทต่อ 

1 หน่วยหุ้นกู ้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู ้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่าย
ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย 

ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 
1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจํานวนเป็นหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีราคาแปลงสภาพท่ี 0.20 บาทต่อหุ้น (หรือราคาอ่ืนท่ีเกิดจาก
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หัวข้อ รายละเอียด 
การปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขท่ีจะได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป) ท้ังนี้ 
ในกรณีท่ีมีการปรับราคาแปลงสภาพภายหลัง ซ่ึงทําให้เกิดเศษของหุ้นจากการคํานวณ
การแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจํานวนหุ้นดังกล่าว 
โดยให้นําเศษของจํานวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัทฯ จะคํานวณให้เหลือ
เศษทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง (ถ้าตําแหน่งท่ีสามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะ
ปัดทศนิยมตําแหน่งท่ีสองข้ึน และปัดทศนิยมตําแหน่งท่ีสองลงหากตําแหน่งท่ีสามมีค่า
น้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชําระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ 

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถ
แบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนเองถืออยู่เพ่ือเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้ 

มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ท้ังนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด 
(Call / Put Option) 

บริษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน (Call Option) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อยู่ระหว่างการแต่งต้ัง 
การข้ึนทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจาก
การแปลงสภาพ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ 
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect) 

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดข้ึนเนื่องจากราคาการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงภาพที่กําหนดไว้ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดปัจจุบัน  

2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) จะไม่เกิดข้ึน
เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจํานวนแก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท้ังจํานวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของ  
ผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้
แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพท้ังจํานวนสามารถคํานวณได้
ดังนี้ 

Control Dilution     =     
จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
 

 

                =     
1,650,000,000

14,893,427,941 + 1,650,000,000
 

 

                              = ร้อยละ 9.97 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 และคร้ังท่ี 7 สามารถดู
รายละเอียดได้ในสิ่งท่ีแนบมาด้วย 2และ 3ตามลําดับ 
 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลง
สภาพท้ังจํานวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)  สามารถคํานวณ
ได้ดังนี้ 

 

กําไรสุทธิ = 7,080,846บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 
EPSo =กําไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพ่ิมทุน 
EPSn =กําไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน 
Qo  =จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพ่ิมทุน 
QCB =จํานวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

EPSo =
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Qo
 

 

=
7,080,846

14,893,427,941
  

 

= 0.000475บาทต่อหุ้น 
 

 EPSn = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Qo+QCB
 

 

 = 
7,080,846

14,893,427,941 +1,650,000,000
 

 

 = 0.000428บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

 

 = 
0.000475-0.000428

0.000475
 

 

 = ร้อยละ 9.97 
ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สามารถ
ดูรายละเอียดได้ในสิ่งท่ีแนบมาด้วย 2 และ 3ตามลําดับ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ 

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือกู้แปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทฯ  
จะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวัน ท่ี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

1. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตํ่า1 
3. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่า หรือมีการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในราคาตํ่า1 
4. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
5. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
6. เม่ือมีเหตุการณ์อ่ืนใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ท่ีทําให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิแปลง
สภาพด้อยไปกว่าเดิม 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการ
ออกหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวบริษัทฯ จะ
สามารถออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเม่ือได้
มีการย่ืนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติให้ออกหุ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลง
สภาพอย่างเพียงพอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

หมายเหตุ :1/ ราคาตํ่า อ้างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 
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สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ครั้งท่ี 7(TWZ-W7) 

ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

 
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ”TWZ”) 
ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 7 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 7”หรือ “TWZ-W7”) 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
ท่ีอยู่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขาย 

ไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย ท้ังนี้ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 7 จะดําเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี
2/2564 แล้ว 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ
22.16ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯในปัจจุบัน)คิด
เป็นร้อยละ 11.08ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ รวมกับจํานวน
หุ้นท่ีรองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ท่ีออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
จํานวน 4,964,475,981 หุ้นจํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 
(TWZ-W6) จํานวน 4,964,475,981 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
ท่ีออกจําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 1,650,000,000หุ้น และ
จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) จํานวน 
3,300,000,000หุ้น ท่ีออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 
2/2564) ท้ังนี้ จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ เม่ือรวม
กับจํานวนหุ้นท่ีบริษัทฯ จัดสรรไว้เพ่ือรองรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ หุ้น
แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในคร้ังอ่ืนมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 
50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
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*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญท่ีรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 71: 

=

จํานวนหุ้นท่ีรองรับหุน้กู้แปลงสภาพท่ีออกจําหน่ายใหแ้กผู่้ถือหุน้เดิม+
จํานวนหุน้สามัญเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิTWZ-W7

จํานวนหุน้ท่ีจําหน่ายไดแ้ล้วท้ังหมด
 

 
 

=1,650,000,000 + 3,300,000,000
14,893,427,941

 
 

 =       ร้อยละ 33.24 
 

หมายเหตุ : 
การคํานวณดังกล่าวเป็นการคํานวณเรียงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะวาระท่ี
เสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและวาระการพิจารณาเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 7 เท่านั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัท
ก็ได้คํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับสําหรับภาพรวมในการเสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในส่วนของหมายเหตุ 
ของ ข้อ 3 การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน แล้ว โดยแบ่งการคํานวณตามสถานการณ์
ต่างๆของการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไว้ให้ด้วย 
 

*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญท่ีรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 
และการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี6 และคร้ังท่ี 7: 
 

=

จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจําหนา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม + 
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W6 +

จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W7
จํานวนหุ้นทีจํ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด+

จํานวนหุ้นทีร่องรับการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ

 

 

=
1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000

14,893,427,941 + 4,964,475,981
 

 

= ร้อยละ49.93 
วิธีการเสนอขาย เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้

แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่(Right Offering) 
 
 

                                                            
1  หลกัเกณฑ์การคํานวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย 
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โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์
บาท) ในอัตราส่วน 1หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิคร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) 
ท้ังนี้ ผู้ ท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7  
ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ อายุ 2 ปี นับจากวันท่ีได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ท่ีมีอํานาจในการกําหนดวันท่ีออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ(อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7
ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 
6 เดือนภายหลังจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) 

วันใช้สิทธิครั้งแรก สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก6 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 มีอายุครบ 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ีออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทํา
การสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง 
ในการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯระหว่าง
เวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง 
(ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิสําหรับการใช้สิทธิ) สําหรับการใช้สิทธิ
คร้ังสุดท้าย กําหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายไม่
น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) 
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การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7แล้ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้ร ับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1ปี นับจากวันท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ต่อไป 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ บริษัทฯจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7เข้า

จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ  หุ้นสามัญท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7จะมีสิทธิและ

สภาพหุ้น เท่า เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกไปก่อนหน้านี ้ทุก
ประการ 

เหตุใ ห้ ต้องออกหุ้นใหม่เ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 ไม่ให้
ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทฯจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออก
ใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 
 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯอัน
เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตํ่า1 
3. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่า หรือมีการเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในราคาตํ่า1 
4. เม่ือบริษัทฯจ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่  

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
5. เม่ือบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
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6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทําให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที ่ผู ้ถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะได้ร ับเมื ่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 
 

ท้ังนี้ คําจํากัดความ สูตรการคํานวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียด
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
 

ท้ังนี้ บริษัทฯจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย เป็นผู้
พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการปรับหรือการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สทิธิ 

วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ 

เพ่ือใช้ชําระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้สิทธิ
แปลงสภาพตลอดจนเป็นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทใน
อนาคตรวมถึงธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองและต่อยอดให้กับธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้และ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษัทชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานโดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใน
คร้ังนี้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ท้ังหมดบริษัทฯจะได้รับเงินทุนเพ่ิมมาเป็นจํานวนท้ังหมด 330,000,000บาท 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ 
จากการเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์
เกี่ยวเนื่องจากการท่ีบริษัทฯ จะสามารถนําเงินทุนท่ีได้รับไปใช้ในโครงการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 ในคร้ังนี้ 

เง่ือนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้
ขอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 เป็นต้น รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อัน
จําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 
7 ได้ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทํา ลงนาม สลักหลัง 
รับรองหรือส่งมอบซ่ึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7
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เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน และการแต่งต้ังผู้รับมอบ
อํานาจช่วง เป็นต้น 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป 
หมายเหตุ :1/ ราคาตํ่า อ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects) 

เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังนี้ บน
สมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถ้วนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง 

ในกรณท่ีีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วน
การถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

รายละเอียดการคํานวณ ดังนี ้

= 
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7

จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7
 

 

= 
3,300,000,000

14,893,427,941 + 3,300,000,000
 

 
= ร้อยละ 18.14 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 และครั้งท่ี 7และหุ้นกู้แปลงสภาพ มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจํานวน จะมี
ผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว
ลดลงโดยมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 

จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 6+
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 7+

จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
จํานวนหุ้น paid-up +จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนRO+ จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 6

จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 7+
จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

= 
4,964,475,981+ 3,300,000,000 + 1,650,000,000

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981+ 3,300,000,000 + 1,650,000,000
 

 
= ร้อยละ 33.30 
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2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 หาก
ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร(EPS Dilution)ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

กําไรสุทธิ =  7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 

EPSo = กําไรสุทธิก่อนการเพ่ิมทุน 

EPSn = กําไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน 

Q0  = จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพ่ิมทุน 

QW7 = จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 

EPSo = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0
 

= 
7,080,846

14,893,427,941
 

= 0.000475บาทต่อหุ้น 

 EPSn = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0+QW7
 

  = 
7,080,846

14,893,427,941 +3,300,000,000
 

  = 0.000389บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.000475-0.000389

0.000475
 

  = ร้อยละ 18.14 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 และคร้ังท่ี 7 รวมถึงใช้สิทธิการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
โดยหากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร(EPS Dilution)ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

กําไรสุทธิ =  7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 

EPSo = กําไรสุทธิก่อนการเพ่ิมทุน 
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EPSn = กําไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน 

Q0  = จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพ่ิมทุน 

QRO = จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วน RO  

QCB = จํานวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

QW6 = จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 6  

QW7 = จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 7 

EPSo = กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564
Q0

 

= 
7,080,846

14,893,427,941
 

= 0.000475บาทต่อหุ้น 

 EPSn = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0+QRO+QW6+QCB+QW7
 

  = 
7,080,846

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 1,650,000,000 + 3,300,000,000
 

  = 0.000239 บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.000475-0.000239

0.000439
 

  = ร้อยละ 49.93 

 

3. ผลกระทบด้านการลดลงขอองราคา (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7ท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัทฯ0.10บาทต่อหุ้นกรณีใช้
สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
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= 
0.14 - 0.13

0.14
 

= 5.31% 

โดยท่ีราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ 

= 

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นทีช่ําระแล้ว) + 
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7)

จํานวนหุ้นทีช่ําระแล้ว+จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7
 

= 
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x3,300,000,000)

14,893,427,941 + 3,300,000,000
 

 = 0.13 

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6และคร้ังท่ี 7 ท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัทฯ 0.10บาทต่อ
หุ้นกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 และTWZ-W7 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

= 
0.14 - 0.12

0.14
 

= 13.77% 

โดยท่ีราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ 

= 

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชาํระแล้ว) + 
(ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ RO x จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายRO)+

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6)+

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7)
จํานวนหุ้นทีช่ําระแล้ว+จํานวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีเ่สนอขายRO+

จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6+จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7

 

=
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x 4,964,475,981) + (0.10 x4,964,475,981) + (0.1 x 3,300,000,000)

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
 

 = 0.122 

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของบริษัท ย้อนหลัง15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 (ข้อมูลจาก Set.or.th) 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 11 ตุลาคม 2564 

 ข้าพเจ้า บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
9/2564 เม่ือวันท่ี 8ตุลาคม2564เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปน้ี 

1. การลดทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คร้ังท่ี 2/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จาก 1,651,114,875 บาท เหลือ 1,489,342,794.10 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จําหน่าย 
จํานวน 1,617,720,809 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 161,772,080.90 บาท ท้ังนี้ หุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่าย
ดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการจัดสรรเพ่ือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี
1/2564จํานวน 1,617,720,809 หุ้น 

2. การเพ่ิมทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,489,342,794.10บาท เป็น 2,977,237,990.30 บาทโดยออกหุ้นสามัญจํานวน
14,878,951,962หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) รวมเป็น1,487,895,196.20บาทเพ่ือรองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนเป็นจํานวน 4,964,475,981 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 6(TWZ-
W6) เป็นจํานวน 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจํานวน 
1,650,000,000หุ้น และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 7 (TWZ-W7)เป็นจํานวน 
3,300,000,000 หุ้นโดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

14,878,951,962 
- 

0.10 
- 

1,487,895,196.
20 
- 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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3. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
3.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก ่ จํานวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ
และชาํระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นสามัญเดมิ
ของบริษัทตาม

สัดสว่นการถือหุ้น 
(RightsOffering) 

4,964,475,981 หุ้น 3 หุ้นสามัญเดมิ : 
1 หุ้นสามัญใหม ่

0.10 วันท่ี 13 – 17 และ 
20 ธันวาคม 25641 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุดา้นลา่ง 

เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบสาํคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามัญของ
บริษัท ครั้งท่ี 6 

(TWZ-W6) 

4,964,475,981 หุ้น 1 หุ้นสามัญใหม่ :  
1 หน่วย ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 6 

ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ
โดยไม่คิดมูลค่า 

(ศูนย์บาท) 
เมื่อได้จองซ้ือและ
ได้รับการจัดสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทุนตาม
ข้อกําหนดและ

เงื่อนไขของบริษัท 

หลังจากไดร้บัอนุมัติ
จากท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ท่ี2/2564 แลว้  
โดยเสนอขาย 

ใหแ้ล้วเสร็จภายใน 1 
ปีนับจากวันท่ีท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัต ิ

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุดา้นลา่ง 

เพื่อรองรบัการ
แปลงสภาพของหุ้น

กู้แปลงสภาพ 

1,650,000,000หุน้ 45,132 หุ้นเดิม:  
1หน่วยหุ้นกู้แปลง

สภาพ  

ผู้ถือหุ้นจะซ้ือหุ้นกู้
แปลงสภาพในราคา 

1,000 บาทต่อ
หน่วย 

วันท่ี 13 – 17 และ 
20 ธันวาคม 25641 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุดา้นลา่ง 

เพื่อรองรบัการออก
และเสนอขาย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัท ครัง้ท่ี 7 

(TWZ-W7) 

3,300,000,000 หุ้น 1หน่วยหุ้นกู ้
แปลงสภาพ :  
10,000 หน่วย

ใบสาํคัญ 
แสดงสิทธ ิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ
โดยไม่คิดมูลค่า 

(ศูนย์บาท) เมื่อได ้
จองซ้ือและได้รับการ
จัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพท่ีเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตาม
สัดสว่นจาํนวนหุ้นท่ีผู้
ถือหุ้นแตล่ะรายถอื
อยู่ (Right Offering)
ตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของบริษัท 

หลังจากได้รบัอนุมัติ
จากท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งท่ี 2/2564 แลว้ 
โดยเสนอขายให้

แล้วเสร็จภายใน 1 
ปี นับจากวันท่ีท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัต ิ

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุดา้นลา่ง 

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่กับวันท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
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หมายเหตุ: 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ัง
ท่ี 2/2564 ซ่ึงจะจัดให้มีข้ึนในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปน้ี 

1) อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาทรวมทั้งสิ้น
496,447,589.10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ0.10 
บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในกรณีท่ีมี
เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซ้ือหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญท่ีออก
ใหม่ท่ีไม่ได้รับการจองซ้ือในการจัดสรรครั้งแรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและชําระราคาค่าจองซ้ือหุ้นครบถ้วน
แล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นท่ีเหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป 
(“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) 
กรณีการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นี้ส่งผลให้ผู้จอง
ซ้ือรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท ผู้จองซ้ือมีหน้าท่ีต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 6 (“TWZ-W6”) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 8 
ตุลาคม 2564รวมกับจํานวนหุ้นสามัญท่ีจะออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิท้ัง
จํานวน โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6(TWZ-W6) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันท่ีได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอัตรา
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการ
ปรับราคาใช้สิทธิ) ท้ังนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ TWZ-W6 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน)คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซ้ือและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

3) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย ราคาเสนอขาย1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่
เกิน 330,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)(“หุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”) 
ท้ังนี้ ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย ดังกล่าวท้ังจํานวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับ
การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
หากมีเศษจากการคํานวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจอง
ซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซ้ือเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถ
จองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขาย
ในคร้ังนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพ
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เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลง
สภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิท้ังหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกิน

สิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีซ้ือเกินสิทธิ  
(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิท้ังหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือ

เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือ
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หาก
การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ใด ๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือต้อง
ดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายท่ีไม่อยู่ในประเทศไทยโดย
อาศัยข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

4) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 7 (“TWZ-W7”) จํานวนไม่เกิน 
3,300,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ22.16ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 
9/2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ใน
อัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี7(TWZ-W7) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมี
อายุ 2 ปี นับจากวันท่ีได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมี
ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ท้ังนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของTWZ-W7 ปรากฏ
ตามสรุปรายละเอียดเบื ้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่นจํากัด 
(มหาชน)คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7)ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

5) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,651,114,875 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน
1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
ท้ังนี้ หุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 จํานวน 1,617,720,809 หุ้น  

6) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน1,487,895,196.20บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,489,342,794.10 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน
2,977,237,990.30บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน29,772,379,903หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจํานวน
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4,964,475,981 หุ้น การออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เป็นจํานวน
4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจํานวน1,650,000,000หุ้น และการออกเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี7 (TWZ-W7)เป็นจํานวน 3,300,000,000 หุ้น 

7) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่6(TWZ-W6)การ
ออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี7 (TWZ-W7)โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
7.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้นมูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 496,447,598.10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ท่ีราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเท่ากับมูลค่าท่ีตราไว้  

7.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 6(TWZ-
W6)จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชําระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจอง
ซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซ้ือ(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หุ้น
สามัญใหม่ต่อ1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6)คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วยโดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) 

7.3) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทคิดเป็นจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วยราคาเสนอขาย
1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าท่ีเสนอขายรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกําหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 5,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อหุ้น ท้ังนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพ
ดังกล่าวเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลง
สภาพตามเงื่อนไขท่ีจะได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไป 

7.4) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 7 (TWZ-
W7) จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.16 ของทุนชําระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2564ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ใน
อัตราส่วน 1หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 
3,300,000,000 หน่วย 
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ในการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ทั้งหมด ทางบริษัทได้คํานวณสัดส่วนโดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น4 
สถานการณ์ ตามการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของผู้ ถือหุ้นเดิม เนื่องจากจํานวนหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับจํานวนหุ้นรองรับการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 โดยแบ่งการ
คํานวณดังนี้ 
- กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเลย  
- กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 50% 
- กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 75% 
- กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเต็มจํานวน 

ทุนจดทะเบียนก่อนการออกหุ้น RO 
                          
14,893,427,941  หุ้น 

ออกหุ้นใหม่รองรับ - หุ้น RO   4,964,475,981  หุ้น 
ทุนจดทะเบียนหลังออกหุ้น RO 19,857,903,922  หุ้น 

ออกหุ้นใหม่รองรับ–TWZ-W6   4,964,475,981  หุ้น 
ออกหุ้นใหม่รองรับ–Convertible Bond   1,650,000,000  หุ้น 
ออกหุ้นใหม่รองรับ–TWZ-W7   3,300,000,000  หุ้น 

รวม เพ่ิมทุนจดทะเบียน   9,914,475,981  หุ้น 
ทุนจดทะเบียนใหม่ 29,772,379,903 หุ้น 
กรณีไม่มีการจอง RO 
หุ้นเรียกชําระแล้ว 14,893,427,941  
หุ้นรองรับท้ังหมด   4,950,000,000  
กรณีจอง RO 50% 
หุ้นเรียกชําระแล้ว 17,375,665,932  
หุ้นรองรับท้ังหมด   7,432,237,991  
กรณีจอง RO 75% 
หุ้นท่ีเรียกชําระแล้ว  18,616,784,927  
หุ้นรองรับท้ังหมด    8,673,356,986  
กรณีจอง RO 100% 
หุ้นท่ีเรียกชําระแล้ว  19,857,903,922  
หุ้นรองรับท้ังหมด    9,914,475,981  
% หุ้นรองรับกรณีไม่มีการจอง RO 33.24% 
% หุ้นรองรับกรณีจอง RO 50% 42.77% 
% หุ้นรองรับกรณีจอง RO 75% 46.59% 
% หุ้นรองรับกรณีจอง RO เต็มจํานวน 49.93% 
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3.1.1การดําเนินการของบริษัทกรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

 ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นท้ิงทุกกรณี 

3.2 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จํานวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชําระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ ..................... ..................... .................................... 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................... 

ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน     

การซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้     

ประชาชน หุ้นสามัญ ..................... ..................... .................................... 

 หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................... 

บุคคลในวงจํากัด หุ้นสามัญ ..................... ..................... .................................... 

 หุ้นบุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................... 

1/ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 

4 กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 19พฤศจิกายน2564 เวลา 10.00 น.โดยวิธีการจัดประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องโดย 

 กําหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันท่ี……………………………จนกว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการ
เสนอขายหุ้น Right Offering และผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 
 

5 การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)  

5.1. บริษัทจะทําการจดทะเบียนลดทุน/เพ่ิมทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 
14 วัน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ว
ภายใน 14 วัน นับแต่ วันท่ีได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบ 
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5.2. บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
6 วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

วัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนในภาพรวมเพ่ือใช้เป็นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ท้ังการลงทุนในธุรกิจ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ/หรือธุรกิจกัญชง-กญัชา และพืชกระท่อม รวมท้ังสมุนไพรอ่ืนๆ และ/หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบัน
ของบริษัทและ/หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจให้ แก่บริษัทได้ในอนาคตรวมท้ังนําไปชําระหนี้สถาบันการเงินและ
หนี้สินท่ีมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนแยกตาม
ประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี้ 

6.1 เงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวน
496,447,598.10 บาท เพ่ือใช้ชําระหนี้หุ้นกู้ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจอ่ืนๆในอนาคตและเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน 
หมายเหตุ  
การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมท้ังความเหมาะสมในการ
ลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนท่ีดีและเป็น
ประโยชน์กับบริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเร่ืองรายการการได้มาและจําหน่าย
ไปให้ถูกต้องต่อไป 

6.2 เงินจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จํานวน 496,447,598.10 บาทเพ่ือเป็นเงินลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจใน
อนาคตท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้ึน อันเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
- เงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต จํานวน 300,000,000 บาท 
- เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจํานวน196,447,598.10 บาท 

หมายเหตุ   
การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมท้ังความเหมาะสม
ในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทน
ท่ีดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเร่ืองรายการการ
ได้มาและจําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป 

6.3 เงินเพ่ิมทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 330,000,000 บาท โดยวัตถุประสงค์มีดังนี้ 
- เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึง

รายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้
ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จํานวน 100,000,000 บาท และธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม 
รวมท้ังสมุนไพรอ่ืนๆ จํานวน 50,000,000 บาท 

- ชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินท่ีมีภาระผกูพันอ่ืนๆจํานวน 100,000,000 บาท 
- เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคตจํานวน 80,000,000 บาท 
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- สํารองใช้ชําระคืนหุ้นกู้ กรณีเงินท่ีได้จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่เพียงพอ 
หมายเหตุ   
การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมท้ังความเหมาะสม
ในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทน
ท่ีดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเร่ืองรายการการ
ได้มาและจําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป 

6.4 เงินจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี7 (TWZ-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน 330,000,000 บาทเพ่ือใช้ชําระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
ไม่ได้ถูกใช้สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตรวมถึงธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง
และต่อยอดให้กับธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษัทและชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

หมายเหตุ   
การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมท้ังความเหมาะสม
ในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทน
ท่ีดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเร่ืองรายการการ
ได้มาและจําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป 

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนแยกตามประเภทของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม เป็นดังนี้ 
ลําดับท่ี รายละเอียด ความต้องการเงินทุน % เงินเพ่ิมทุน ระยะเวลา 

1. เพื่อชําระคืนหุ้นกู ้ 420,000,000.00 25.41% ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 
2. เพื่อลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีดาํเนินการ 

อยู่ในปัจจุบัน 
150,000,000.00 9.08% ภายในไตรมาสท่ี 4 ปี 2565 

3. เพื่อเป็นเงินทุนสาํรองสาํหรบัธุรกิจ 
ในอนาคต 

340,000,000.00 20.57% ภายในไตรมาสท่ี 4 ปี 2565 

4. เพื่อชําระคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 330,000,000.00 19.96% ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2567 
5. เพื่อชําระคืนเงินกูส้ถาบันการเงิน 

และหน้ีสินท่ีมีภาระผูกพันอื่นๆ 
100,000,000.00 6.05% ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 

6. เพื่อนําไปใช่เป็นเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัท 312,895,196.20 18.93% ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 

 รวม 1,652,895,196.20 100.00%  
 
หมายเหตุ   
การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมท้ังความเหมาะสม
ในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทน
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ท่ีดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเร่ืองรายการการ
ได้มาและจําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป 

7 ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
7.1 เพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
7.2 เสริมสร้างโรงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเพ่ือรองรับการขยายการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทํา

ให้บริษัทมีรายได้และกําไรเพ่ิมข้ึนจากการประกอบกิจการ ซ่ึงจะส่งผลทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ใน
อนาคตหากผลประกอบการมีกําไรตามเป้าหมาย 

7.3 ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายและลดการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินเพ่ิมทุนบางส่วนจะถูกนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และหุ้นกู้ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีบริษัทจะผิดนัดชําระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ และยังช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ย 

7.4 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทําให้บริษัทสามารถชําระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกําหนดวันท่ี
24 มกราคม 2565 สามารถชําระได้ตามกําหนดท่ีจะชําระคืนได้ 

 
8 ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 สภาพคล่องเพิ่มข้ึนผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องท่ีเพ่ิมข้ึน 
8.2 นโยบายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากการที่บริษัทดําเนินการเพิ่มทุนจะนํามาซ่ึง

เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอ่ืนๆ และธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องท่ีมีศักยภาพท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทมีผลกําไรเพ่ิมข้ึนจากผล
การดําเนินงานทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีและสํารองตามกฎหมายทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว 
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 

8.3 บริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพ่ิมข้ึน จะทําให้บริษัทสามารถดําเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุนใน
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยทําให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว 

 
9 รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 – 3 (ในหัวข้อ Dilution Effect)ของ
รายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 9/2564 

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสัดส่วน 5,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคํานวณให้
ตัดท้ิงทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดท่ีถือหุ้นตํ่ากว่า 5,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่
สามารถจองซ้ือเกินสิทธิของตนได้) 
 



 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

 

67 
 

 
 

10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
10.1 เหตุผลและความจําเป็นของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ี
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 
รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ในคร้ังนี้ เนื่องจาก
บริษัทมีแผนท่ีจํานะเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ 6 
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)เป็นแนวทางการระดมทุนท่ีมีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทําให้บริษัทได้รับเงินทุน ในระยะเวลาอันสั้น อีกท้ัง 
การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้น
ของบริษัทส่วนร่วมในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต 

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 
บริษัทคาดว่าจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมท้ังหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2564* โดยบริษัทจะนําเงินท่ี
ได้รับจากการเพ่ิมทุนดังกล่าว ไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้น 
หมายเหตุ: ระยะเวลาท่ีบริษัทจะได้รับเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกําหนดวันจองซ้ือ ซ่ึงข้ึนอยู่กับวันท่ีท่ี
ประชุมวิสามัญ คร้ังท่ี 2/2564 

10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อและการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือ
และได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ในคร้ังนี้ มี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นท้ังหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้จาก
การระดมทุนคร้ังนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ท่ีระบุในรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ 6 
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ท้ังนี้ ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดท่ีบริษัทออกและเสนอขายในคร้ังนี้มีผู้จองซ้ือเต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุน
ได้เป็นจํานวนประมาณ 496,447,598.10บาท ซ่ึงบริษัทมีแผนท่ีจะใช้เงินเพ่ือใช้ชําระหนี้หุ้นกู้ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจอ่ืนๆในอนาคต และเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป สําหรับในส่วนของการออกหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6(TWZ-W6) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6(TWZ-W6) เต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจํานวนประมาณ 496,447,598.10
บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนําเงินท่ีได้รับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว เพ่ือเป็นเงินลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่
ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้  
 

นอกจากนี้ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการการแปลงสภาพของหุ้นกู้สภาพในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ท้ังหมดท่ีบริษัทออกและเสนอขายในคร้ังนี้มีผู้จองซ้ือเต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจํานวนประมาณ 
330,000,000.00บาท ซ่ึงบริษัทมีแผนท่ีจะใช้เงินเพ่ือเป็นเงินลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจ
ในอนาคตท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้ึน อันเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืช
กระท่อม รวมท้ังสมุนไพรอ่ืนๆ จํานวน รวมถึงการชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆและเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต สําหรับในส่วนของการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7(TWZ-W7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7(TWZ-W7) เต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจํานวนประมาณ  
330,000,000.00บาทซ่ึงบริษัทมีแผนท่ีจะใช้เงินเพ่ือเพ่ือใช้ชําระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้
สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตรวมถึงธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องและต่อยอด
ให้กับธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษัทและชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงาน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

10.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) 
พร้อมกับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซ้ือและการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้
ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึง
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้น
กู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นการดําเนินการตาม
แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซ่ึงจะทําให้บริษัทสามารถนําเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ เพ่ือวัตถุประสงค์ ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ 6ข้างต้นได้ ซ่ึงการดําเนินการตามท่ีกล่าวมานี้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความม่ันคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะทําให้บริษัทมี
สัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในการเพ่ิมทุนจากการออกและ
เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีข้ึน อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง 



 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

 

69 
 

 
11 คํารับรองของกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทําการหรือละเว้นการ
กระทําการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
กรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5ของหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดําเนินการตามที่ผู ้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ 
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) นอกจากนี้ หากการกระทําการหรือละเว้นกระทําการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือ
หุ้นซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดําเนินการ
ดังกล่าวได้ ซ่ึงหากบริษัทไม่ดําเนินการตามท่ีผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้อง
เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

12.   ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี9/2564 8 ตุลาคม 2564 
2.  วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ัง

ท่ี2/2564ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการ
เสนอขายหุ้น Right Offering และผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(Record Date) 

26 ตุลาคม 2564 

3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี2/2564เพ่ือขออนุมัติเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 19 พฤศจิกายน 2564 
4. ดําเนินการจดทะเบียนลดทุน เพ่ิมทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วันนับแต่ 
วันท่ีท่ีประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี2/2564 

มีมติอนุมัติ 
5. วันจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ* วันท่ี 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 

2564 
 
หมายเหตุ: ระยะเวลาของวันจองซ้ือ ยังมีความไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับวันท่ีจัดประชุมวิสามัญ คร้ังท่ี 2/2564 
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บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
 

ลายมือชื่อ................................................................กรรมการผู้มีอํานาจลานมือชื่อแทนบริษัท 

(นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร) 
 

  ลายมือชื่อ............................................................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

(นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธ์ุ) 
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กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนดไว้ซ่ึงสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ท้ังนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําในบริษัท

บริษัทย่อยหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส 

พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะ
ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกว่าสองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ี
มีนัยผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย        
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และ       
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือ           
ถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย 
 

 
 
 
 
 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
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ชื่อ – สกุล นายพงชาญ สําเภาเงิน 

อายุ 62 ปี 

ตําแหน่ง ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 1 ปี (2563-ปัจจบุัน) 

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษัิท ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - 
ประสบการณ์ทํางาน พ.ค. 2564-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน 
 ส.ค. 2563 –พ.ค. 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ. ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน 
 2562 -2562  รักษาการแทนกรรมการผูจ้ัดการ  
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2560-2562  รองกรรมการผูจ้ัดการ (รบัผิดชอบเป้าหมายสินเช่ือ) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2559-2560  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ (วิเคราะห์สนิเช่ือ) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2556-2559  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ (กํากับดแูล สายงานสาขา 3) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2554-2556  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ (กํากับดแูล ฝ่ายสินเช่ือ) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2553-2553  ผู้อํานวยการอาวุโส (ฝ่ายสินเช่ือ 2) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ีท่ีผ่านมา  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระ   ไม่มี 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจบุัน 
หรือในช่วง 2 ปท่ีีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  ไม่เป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  ไม่มี 

ประวัตขิองกรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้น 
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6. สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็
ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกําหนด ไว้ในหนังสือมอบฉนัทะ 

7. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคําร้องจะเปิดดําเนินการต้ังแต่วันท่ี12พฤศจิกายน2564 เวลา 08:30 น.เป็นต้นไป และ
สิ้นสุดการลงทะเบียนวันท่ี19พฤศจิกายน2564จนกว่าจะปิดการประชุม 

8.  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายัง
บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่18พฤศจิกายน 2564 เวลา 
16:00 น. 

 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักเลขานุการบริษัท 

เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
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1. ผู้ถือหุ้นต้องนํา Username และ Password ท่ีได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทําการลงทะเบียน ระบบจะทําการ 
ลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ท่ีข้ันตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทําการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็น
องค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นทําการกดปุ่ม 
“ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทําการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สําหรับย่ืนแบบคําร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. Username และ Password สําหรับเข้าประชุม 

3. ข้อมูลท่ีกรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(TSD) 

 

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ท่ี 

โทร. 02-021-9124ให้บริการระหว่างวันท่ี 12-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30-17:00 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม(เฉพาะ
วันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 25 . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจะ
เข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45)วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค
สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 28ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ัง
นั้นให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 26.   ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานที่  วัน  เวลา  ระเบียบวาระ
การประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ 
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวละจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอ่ืนทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ 26/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่
กฎหมายกําหนด 

 

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการกระชุมก็ได้  
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกําหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม 

 

ข้อ 28.   ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

ข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจํานวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการในท่ีประชุมหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ประชุมเลือกต้ังผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 

 

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

    (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
 

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการ 

ดําเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารอง 

(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

ข้อ 31. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ
กับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี  
ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเร่ืองนั้นๆด้วย 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy From A. 

 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 Written at 
 วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 Date Month       Year 
 

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ.................................................... 
 I/We       Nationality  

อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน....................................ตําบล/แขวง............................................. 
Locate at no.   Road   Sub-District 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด.................................รหัสไปรษณีย์........................................... 
District    Province   Postal Code 

 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
 Being a share holderof  TWZ Corporation Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of shares and the voting right equals to   votes as 
follows 

หุ้นสามัญ..........................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ............................................... เสียง 
 Ordinary share shares and the voting right equals to   votes  
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 

 นาย/นาง/ นางสาว............................................................................................อายุ..........................ป ี
 Mr./ Mrs./ Miss       Age Years 
 อยู่บ้านเลขท่ี............................................ถนน....................................ตําบล/แขวง............................... 
 Locate at no.    Road   Sub-District 
 อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์............................. 

 District    Province   Postal Code 
 

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
Or assign a proxy to the Independent Director 
 

 นายพงชาญ  สําเภาเงิน อายุ 62 ปี 
 Mr.PhongsharnSamphaongern Age 62 Years 

  ท่ีอยู่  เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  Address 269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng Bangkok 10400 
   
 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 

Stamp duty  
of Baht 20 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting 2/2021 of 
Shareholdersto be held on November 19, 2021 at 10.00 a.m. conducted via electronic meeting (E-EGM) accordingto 
Emergency Decree on electronic meeting B.E.2020 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to 
be the actions performed by myself/ourselves.  
 
    ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
     (.........................................................)    
 
    ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
     (.........................................................)   
 
หมายเหตุ 
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
Remark 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting and all votes of a shareholder may 
not be split for more than one proxy. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy From B. 

 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 Written at 
 วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 Date Month       Year 
 

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ.................................................... 
 I/We       Nationality  

อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน....................................ตําบล/แขวง............................................. 
Locate at no.   Road   Sub-District 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด.................................รหัสไปรษณีย์........................................... 
District    Province   Postal Code 

 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
 Being a share holderof  TWZ Corporation Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of shares and the voting right equals to   votes as follows 

          หุ้นสามัญ..........................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ............................................... เสียง 
 Ordinary share shares and the voting right equals to   votes  
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 

 นาย/นาง/ นางสาว............................................................................................อายุ..........................ป ี
 Mr./ Mrs./ Miss       Age Years 
 อยู่บ้านเลขท่ี............................................ถนน....................................ตําบล/แขวง............................... 
 Locate at no.    Road   Sub-District 
 อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์............................. 

 District    Province   Postal Code 
 

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
Or assign a proxy to the Independent Director 
 

 นายพงชาญ  สําเภาเงิน อายุ       62 ปี 
 Mr.PhongsharnSamphaongern Age 62 Years 

  ท่ีอยู่  เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  Address 269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng Bangkok 10400 
 
 
 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 

Stamp duty  
of Baht 20 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)ตามพระ
ราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting  2/2021to be held on 
November 19, 2021 at 10.00 a.m. conducted via electronic meeting (E-EGM) accordingto Emergency Decree on electronic 
meeting B.E.2020 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I/ We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

 วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
Agenda1 To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of shareholders 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอตัรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุน ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท     

Agenda 2  To consider and approve the issuance of newly issued ordinary shares in the amount of not more than 
4,964,475,981 shares with a par value of0.10 Baht to the existing shareholders on a proportional basis 
(Rights Offering) at the rate of 3 existing shares per 1 newly issued share at the offering price of 0.10 
Baht per share 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

   

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวน
ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตาม
สัดส่วนการจองซ้ือ 

 Agenda 3 To consider and approve the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company No. 6 
(TWZ-W6) in the amount of not more than4,964,475,981units to be allocated to existing shareholders 
who subscribe the newly issued ordinary shares of the Company in proportion to their subscription 
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 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

 

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 
 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับ

การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท 
Agenda 4 To consider and approve the issuance and offering of the convertible bonds to the existing 

shareholders of the Company with the right to be allocated in shareholding proportion (Right Offering) 
in the amount of not more than 330, 000,000Baht 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 7 (TWZ-
W7) จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและได้รับการจัดสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

 Agenda 5 To consider and approve the issuance and offering of warrant to purchase ordinary shares of the 
Company No.7 (TWZ-W7) in the amount of not more than3,300,000,000units to be allocated to 
shareholders who subscribe and receive convertible bonds being sold to the existing shareholders in 
proportion (Right Offering) 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายของบริษัท 
 Agenda 6   To consider and approve the reduction of the Company’s unsold registered capital 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.     
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 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

 Agenda 7  To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4 to 
be in line with the reduction of the Company’s registered capital 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 Agenda 8  To consider and approve the Company’s registered capital increase  
  

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

 Agenda 9  To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4 to 
be in line with the increase of the Company’s registered capital  

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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 วาระท่ี 10   พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
 Agenda 10   To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares  
  

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 To consider others (if any) 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting for proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my 
voting as a shareholder. 
  

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/ her consideration.  
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed 
to be the actions performed by myself/ourselves.  
 
 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
  (.........................................................)    
 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (.........................................................)  

หมายเหตุ 
 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
 
Remarks: 
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting and all votes of a shareholder may 

not be split for more than one proxy.  
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the vote can be either for all the nominated candidates as a whole 

or for an individual nominee. 
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 

may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of TWZ Corporation Public Company Limited 
 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบ
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 The Extraordinary General Meeting  2/2021to be held on November 19, 2021 at 10.00 a.m. conducted via electronic 
meeting (E-EGM) accordingto Emergency Decree on electronic meeting B.E.2020 or on the date and at the place as may be postponed 
or changed. 

 

วาระท่ี.....................  เร่ือง..................................................................................................................................... 
Agenda Subject  
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

   

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

     

วาระท่ี.....................  เร่ือง..................................................................................................................................... 
Agenda Subject  
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

   

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/ We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
  (.........................................................)    
 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (.........................................................)  



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 
 

89 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy FromC. 

 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 Written at 
 วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 Date Month       Year 
 

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ.................................................... 
 I/We       Nationality  

อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน....................................ตําบล/แขวง............................................. 
Locate at no.   Road   Sub-District 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด.................................รหัสไปรษณีย์........................................... 
District    Province   Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.............................................................. 
As the Custodian of 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
Being a share holderof  TWZ Corporation Public Company Limited 

 

โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of shares and the voting right equals to   votes as follows 

          หุ้นสามัญ..........................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ............................................... เสียง 
 Ordinary share shares and the voting right equals to   votes  
 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 

 นาย/นาง/ นางสาว............................................................................................อายุ..........................ป ี
 Mr./ Mrs./ Miss       Age Years 
 อยู่บ้านเลขท่ี............................................ถนน....................................ตําบล/แขวง............................... 
 Locate at no.    Road   Sub-District 
 อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์............................. 

 District    Province   Postal Code 
 

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
Or assign a proxy to the Independent Director 
 

 นายพงชาญ  สําเภาเงิน อายุ       62 ปี 
 Mr.PhongsharnSamphaongern Age 62 Years 

  ท่ีอยู่  เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  Address 269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng Bangkok 10400 
   
 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 

Stamp duty  
of Baht 20 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)ตามพระ
ราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting  2/2021to be held on 
November 19, 2021 at 10.00 a.m. conducted via electronic meeting (E-EGM) accordingto Emergency Decree on electronic 
meeting B.E.2020 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
 I/ We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitles to vote.        
  

 มอบฉันทะบางส่วนคือ    
Grant certain of my/our proxy as follows: 
 หุ้นสามัญ.....................................หุ้น    และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้......................................เสียง 
 Ordinary share   shares and have the rights to vote equal to   votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด..................................หุ้น 
 Total voting right    votes 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I/ We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

 วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
Agenda1 To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of shareholders 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอตัรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุน ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท     

Agenda 2  To consider and approve the issuance of newly issued ordinary shares in the amount of not more than 
4,964,475,981 shares with a par value of0.10 Baht to the existing shareholders on a proportional basis 
(Rights Offering) at the rate of 3 existing shares per 1 newly issued share at the offering price of 0.10 
Baht per share 
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 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            
 

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

   

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวน
ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตาม
สัดส่วนการจองซ้ือ 

 Agenda 3 To consider and approve the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company No. 6 
(TWZ-W6) in the amount of not more than4,964,475,981units to be allocated to existing shareholders 
who subscribe the newly issued ordinary shares of the Company in proportion to their subscription 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับ
การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท 

Agenda 4 To consider and approve the issuance and offering of the convertible bonds to the existing 
shareholders of the Company with the right to be allocated in shareholding proportion (Right Offering) 
in the amount of not more than 330, 000,000Baht 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 7 (TWZ-W7) 
จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

 Agenda 5 To consider and approve the issuance and offering of warrant to purchase ordinary shares of the 
Company No.7 (TWZ-W7) in the amount of not more than 3,300,000,000 units to be allocated to 
shareholders who subscribe and receive convertible bonds being sold to the existing shareholders in 
proportion (Right Offering) 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.         
    

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายของบริษัท 
 Agenda 6   To consider and approve the reduction of the Company’s unsold registered capital 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.   
 

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

 Agenda 7  To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4 to 
be in line with the reduction of the Company’s registered capital 

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 Agenda 8  To consider and approve the Company’s registered capital increase  
  

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

 Agenda 9  To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4 to 
be in line with the increase of the Company’s registered capital  

 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 10   พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
 Agenda 10   To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares  
  

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 To consider others (if any) 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting for proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my 
voting as a shareholder. 
  

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/ her consideration.  
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed 
to be the actions performed by myself/ourselves.  
 
 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
  (.........................................................)    
 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (.........................................................)  

 
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 

 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian)เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ 

 
Remarks: 
 

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use Proxy Form C. 
2. Documents to be attached with the proxy are:  

(1)  Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2)  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

 3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting and all votes of a shareholder may not be split for 
more than one proxy.  

 4. In agenda regarding the appointment of new directors, the vote can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 
 5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the 

Attachment to Proxy Form C 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of TWZ Corporation Public Company Limited 
 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบ
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 The Extraordinary General Meeting  2/2021to be held on November 19, 2021 at 10.00 a.m. conducted via electronic 
meeting (E-EGM) accordingto Emergency Decree on electronic meeting B.E.2020 or on the date and at the place as may be postponed 
or changed. 

 

วาระท่ี.....................  เร่ือง..................................................................................................................................... 
Agenda Subject  
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

   

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

     

วาระท่ี.....................  เร่ือง..................................................................................................................................... 
Agenda Subject  
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.            

   

 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

   

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/ We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
  (.........................................................)    
 
 ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (.........................................................)  
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แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
สําหรบัการประชุมผู้ถือหุน้ 

 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลและได้จัดทําแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
และการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้  
 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม  
บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ (หากมี) ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึก 
วีดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจําเป็นสําหรับการคัดกรองโรคของบุคคลท่ีมาเข้าร่วมการประชุม)   

 

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ 
อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีไม่จําเป็นต่อการ ประชุมผู้ถือหุ้น
ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนําส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิด ข้อความอ่อนไหวดังกล่าวบริษัท 
สงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารท่ีได้รับ โดยไม่ถือเป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน  
 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัท อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สําเนาบัตรหรือสําเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลท่ีท่านย่ืน ประกอบการ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม 

2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ท่ีบริษัท ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TSD ในฐานะนาย ทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท 

3. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณ
การประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก 
หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัท เผยแพร่ภาพในส่วนดังกล่าวของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัท เพ่ือขอให้ 
ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้ 

 

การประมวลผลข้อมูล 
 

เม่ือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วบริษัท จะดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังในรูปแบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจัดเก็บในหรือ ต่างประเทศ 

(Shared drive/Cloud) เพ่ือการดําเนินการท่ีจําเป็นสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง กิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมเพ่ือเรียกประชุม รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับ คะแนนเสียง 

จ่ายเงินปันผลประจําปี (กรณีมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมคร้ังนั้น) ดําเนินการ ตามสิทธิอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหุ้น
พึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น (หากมี) ติดต่อและจัดส่งเอกสารให้แก่ ผู้ถือหุ้น รวมถึงดําเนิน
กิจกรรมของบริษัท ท่ีจัดให้กับผู้ถือหุ้น 
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3. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือประมวลผลเก่ียวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง รวมถึงเป็น 
ข้อมูลสํารองในการตรวจสอบกรณีจําเป็น และเปิดเผยไปยังบริษัทผู้ให้บริการถ่ายทอดการประชุมใน รูปแบบ 
Live Broadcast เพ่ือจัดทําระบบท่ีเกี่ยวข้องและถ่ายทอดภาพการประชุม (หากมี) เปิดเผยไปยัง ผู้ให้บริการ 
(Organizer) ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ท่ีจัดให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและ จําเป็น และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะเท่าท่ีจําเป็น) ของบุคคลท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคติดต่อ
อันตราย (หากพบ) ไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ี กฎหมาย
กําหนด 

 

สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีสอบถามในระหว่างการประชุม อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการ
ประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และถูกจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล  
 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  
บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 

การเรียกประชุม การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การจ่ายเงินปันผลประจําปี (กรณี 
มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น) การดําเนินการตามสิทธิอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ ถือหุ้น 
(หากมี) รวมถึงการติดต่อและจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น เช่น 56-1 One Report รายงานทางการเงิน เป็นต้น  

 

ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพ่ือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน 

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หรือในฐานะอ่ืน โดยหมายความรวมถึงหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอ่ืนๆ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
และประกาศ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยสมเหตุสมผล
และไม่เกินขอบเขตท่ีเจ้าของข้อมูลสามารถคาดหมายได้ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ 
เช่น การบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว หรือ CCTV เพ่ือบันทึกข้อมูลท่ีจําเป็นใช้ทําเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ 
และ รักษาความปลอดภัย หรือการจัดกิจกรรมของบริษัท สําหรับผู้ถือหุ้น 

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ณ สํานักงานของบริษัท หรือสถานท่ี 

จัดเก็บเอกสารท่ีบริษัท เช่าใช้พ้ืนท่ี หรือสถานท่ีจัดเก็บเอกสารของบริษัทผู้รับจ้างท่ีบริษัท ว่าจ้างให้จัดเก็บเอกสารสําคัญ และ 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของบริษัทเอง รวมถึงฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารโดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาท่ีจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึง 
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพ่ืออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจําเป็น เป็นระยะเวลา 10 ปี นับต้ังแต่วันท่ีบริษัท ได้รับ 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือบริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการประมวลผล 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท จะทําลายข้อมูลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน  
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ให้ความยินยอมไว้ 

ท้ังนี้ การเพิกถอนย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูล 
ส่วนบุคคลท่ีไม่ได้ให้ความยินยอมสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับ 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยย่ืนคําร้องต่อบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัท โดยบริษัท จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้อง ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําร้อง
ดังกล่าว บริษัท อาจปฏิเสธสิทธิของ เจ้าของข้อมูลได้ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้  
 

การทบทวนและเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัท อาจปรับปรุงแนวปฏิบัตินี้เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง  
 
ช่องทางการติดต่อ  
ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 02-275-9789 
อีเมล์ : secretary@twz.co.th 




