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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 
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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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