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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) 
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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 
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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) 


