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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่2/2564 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.15 น. 

ประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
เลขที่ 269 อาคาร TWZ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 2 /2564 ในวันศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน  2564 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 มีจํานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
23,626 ราย คิดเป็น 14,893,427,941 หุ้น 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายพุทธชาติ   รังคสิริ ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  

 3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ 
 4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธ์ุ กรรมการ 
 5.  นายภัทร  ลาภานันทร์ กรรมการ 
 6. นายณัฐชัย เจริญขจรกุล กรรมการ 
 7. นายพงชาญ สําเภาเงิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายบันดาล อุดล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9.  นายมนตรี   ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
    
กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 - ไม่มี - 
 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนลินี  ประทับศร ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  และเลขานุการบริษัท 

2. นายสกล  ปวิตรานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
3. นายธนะชิต  เดชพงศ์พรหม ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายขาย 
   และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายขาย  
4. นางสาว พรพรรณ รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

    และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น 

  1. นายระพงษ์สิทธ์ิ  เผ่าภูรี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 
 

พิธีกรกล่าวชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เร่ิมมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้ม
การแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีจะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างย่ิง บริษัท ฯ พร้อมท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและเพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปการจัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจําเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกําหนดไว้คือ 
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ 
ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ และ
บริษัทฯ สามารถดําเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ 

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ท้ังนี้ในการดําเนินการ
ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนน
เสียงจะนับเฉพาะ  ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกล่าว
หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระน้ันๆ ในการ
ลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสําหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 
1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถ
กดท่ีปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน 
* หากทําการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด " หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระน้ันๆ 
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน 

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “สลับบัญชี” 
เพ่ือเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ 

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ 
และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
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5. ผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวม
ไว้ในการลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

การซักถามในห้องประชุม 

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทําการถามคําถามได้ โดยการกดปุ่ม 
“การส่งคําถาม/Question” เลือกวาระ ท่ีต้องการถามแล้วทําการพิมพ์ถามคาํถามลงไป แล้วทําการ กดท่ีสัญลักษณ์ ส่งคําถาม 
หรือสอบถามคําถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทําการถามคําถามด้วยเสียง เม่ือถามคําถาม
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทําการ กดปุ่ม “ส่งคําถาม /Send Question” 

3. ในกรณีท่ีมีคําถามท่ีเก่ียวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม 

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมต่อไป 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่ีมาด้วยตนเอง 60 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
2,110,065,064 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 54 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 2,861,797,718 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้น
ท้ังสิ้น 114 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,971,862,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3829 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด (ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีทั้งหมด 23,626 ราย รวมจํานวนหุ้นทั้งสิ้น  14,893,427,941 หุ้น) ครบเป็น
องค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ 
คุณนลินี  ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป 
 
วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
 

 เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ซ่ึงบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและจัดส่ง
สําเนารายงานการประชุมให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว รวมท้ังได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัท 
และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น
ท่ีคัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม1 ชั้น1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     4,472,388,346  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.9971 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน             127,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0028 
 งดออกเสียง  จํานวน       504,326,436  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 
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 

 

เลขานุการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีหุ้นกู้ที่จะถึงวันครบกําหนดชําระในวันที่ 24 มกราคม 2565 
รวมถึงมีแผนในการลงทุนเพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ในอนาคต ซ่ึงเป็นการกระจายความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทดังนั้นบริษัทจึงจําเป็นต้องเตรียมเงินทุน โดยการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืน         
ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
ซ่ึงเป็นราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ โดยหากมีการจองเต็มจํานวน บริษัทจะได้รับเงินท้ังสิ้นเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
496,447,598.10 บาท ซ่ึงบริษัทจะใช้ในการชําระหนี้หุ้นกู้ท่ีจะถึงกําหนดครบชําระในวันท่ี 24 มกราคม 2565 
จํานวนไม่เกิน 420,000,000.00 บาท และส่วนที่เหลืออีกจํานวน ไม่เกิน 76,447,598.10 บาทเพ่ือรองรับ
การขยายธุรกิจอ่ืน ๆ ในอนาคต รวมถึงเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน(การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์
เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนท่ีดีและเป็นประโยชน์
กับบริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและ
จําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป) โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณี
ท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซ้ือหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้
จัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีไม่ได้รับการจองซ้ือในการจัดสรรคร้ังแรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิและชําระราคาค่าจองซ้ือหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นท่ีเหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ท้ังนี้การ
จัดสรรหุ้นท่ีมีการจองซ้ือเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
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1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนมากกว่า หรือเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชําระค่าจองซ้ือหุ้นครบถ้วนตามจํานวน 
ท่ีแสดงความจํานงจองซ้ือเกินกว่าสิทธิท้ังหมดทุกราย 

2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ีจอง

ซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลัพธ์จากการ
คํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือแต่ละรายได้จองซ้ือและชําระ
ราคาค่าจองซ้ือครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีท่ียังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรร
หุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซ่ึงยังได้รับการ
จัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ โดยนํา
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น มาคูณด้วย
จํานวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ี
ผู้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง 

 อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ี
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซ้ือและชําระราคาค่าจองซ้ือครบถ้วนแล้ว ท้ังนี้ 
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่า
ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

กรณีการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน Right Offering 
นี้ส่งผลให้ผู้จองซ้ือรายใดถือหุ้นถึง หรือข้ามจุดท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท ผู้จองซ้ือมีหน้าท่ีต้องดําเนินการตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ให้วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน Right Offering (Record Date) คือ 26 ตุลาคม 
2564 และกําหนดให้วันจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ คือวันท่ี 13 – 20ธันวาคม 2564 
รวมท้ังสิ้น 6 วันทําการ อย่างไรก็ดี การกําหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและ
ข้ึนอยู่กับการได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

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

1) การกําหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน Right Offering ซ่ึงรวมไปถึง 
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 อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น 
รวมท้ังการจัดเตรียมการและการย่ืนคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสาร
และหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการจดทะเบียน
หุ้นสามัญท่ีออกใหม่เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และให้มีอํานาจดําเนินการใด  ๆอันจําเป็นสําหรับการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น 

4) การแต่งต้ังและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วง
ในการดําเนินการต่างๆข้างต้น 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ 
มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการ
ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในการจัดสรรของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้น   
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัย
ข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น ท่ีราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่
โดยหากมีการจองเต็มจํานวน บริษัทจะได้รับเงินท้ังสิ้นเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 496,447,598.10 บาท เพ่ือใช้
ชําระหนี้หุ้นกู้ท่ีจะถึงกําหนดชําระ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจอ่ืนๆในอนาคตและ
เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :    อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น   
   โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     4,399,352,546  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    88.3964 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           9,277,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.1864 
 งดออกเสียง  จํานวน       568,212,236  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          11.4171           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน

4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซ้ือ 
 

เลขานุการบริษัท บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 (TWZ-W6)”) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ต่อ 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) โดยไม่คิดมูลค่า 
(ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเท่ากับ 0.10 บาท/หุ้น และมีระยะเวลา
การใช้สิทธิ 2 ปี ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) เหลือจากการคํานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิงท้ังจํานวน ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ท้ังนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจ
ในการกําหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ 
การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ 
ตามจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการ 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ จัดทําหรือส่งมอบซ่ึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่6 (TWZ-W6) 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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  ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวน              
ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอํานาจท่ีเกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :    อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน
4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วน
การจองซ้ือ  

   โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,430,470,680  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    89.0217 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           8,436,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1695 
 งดออกเสียง  จํานวน        537,935,202  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          10.8087           
 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับ

การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท 
 

เลขานุการบริษัท เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจ
ในอนาคตท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัท
ปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทซ่ึงแบ่งเป็นจํานวนเงินสําหรับ (1) ธุรกิจ
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และ (2) ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมท้ังสมุนไพร
อ่ืนๆ จํานวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท  รวมถึงเพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินท่ีมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ 
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาทและเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
เงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต จํานวนเงินไม่เกิน 80.00 ล้านบาท และสํารองใช้ชําระคืนหุ้นกู้ กรณีเงิน 
ท่ีได้จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่เพียงพอ  

บริษัทฯ จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวน 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพหากมีเศษจากการคํานวณให้ตัดท้ิง ทุกกรณีรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 
บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใด ท่ีถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ 
(แต่สามารถจองซ้ือเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซ้ือหุ้นกู้แปลง
สภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ก็ได้ 
โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพ
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เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและชําระ
เงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิท้ังหมดรวมกัน 
ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีซ้ือเกินสิทธิ  

(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ
ท้ังหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม
รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขัดต่อ
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้
บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายท่ีไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นท่ีมีอยู่
ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 (Record Date) ท้ังนี้การให้สิทธิดังกล่าว
ของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยมีสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุน 
โดยมีต้นทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุด และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กําหนดไว้
ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะ
ไม่เกิดข้ึน เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจํานวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯท่ีมีสิทธิได้รับการ
จัดสรรอย่างไรก็ดีในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจํานวน
จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกําไร ดังนี้ 

- ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 9.97 
- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ร้อยละ 9.97 

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 
และคร้ังท่ี 7 สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเก่ียวกับ Dilution Effect ได้ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 และ 
4 ตามลําดับ 
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โดยเม่ือเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสาร
หนี้ท่ีมีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัทฯ และจะได้รับ
ดอกเบี้ยตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และเม่ือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไป
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้
ตามสัดส่วนท่ีกําหนดไว้ ทําให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกําไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต 

ท้ังนี้ ได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
มอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดหรือดําเนินการใด ๆ 
อันจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ทุกประการที่เห็นสมควร และภายใต้
ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง
สภาพ วันที่ออกหุ้นกู ้แปลงสภาพ มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุ้น
สามัญเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยการคํานวณและวิธีการชําระ
ดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน 
ระยะเวลาไถ่ถอนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือการกําหนดเหตุการณ์ท่ีบริษัทฯ ต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ 

(2) การแต่งต้ังท่ีปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การติดต่อให้ข้อมูล และย่ืนเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใด
ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร 

(3) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข เพ่ิมเติม ลงนามสลักหลัง และรับรองในเอกสาร สัญญา คําขออนุญาต คําขอ
ผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อการย่ืน การแก้ไข การเพ่ิมเติม การลงนาม
ในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขายและเอกสารต่าง ๆ 
ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ การนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และ 

(4) มอบอํานาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วงเพื่อกระทําการและดําเนินการที่กําหนดไว้ข้างต้น
ในนามของบริษัทและ 

(5) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรท่ีเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
เพ่ือให้การดําเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นจนสําเร็จลุล่วง 
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ี
มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย หรือคิดเป็น
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายไม่เกิน 330,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผล
ให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีมติ
มอบอํานาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพคร้ังนี้ ถือเป็น
การวางรากฐานและเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ท้ังโครงสร้างทางการเงินในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และสัดส่วน
หนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในอนาคต และทําให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสลงทุนในบริษัทฯ เพ่ิมในราคา
เหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม :  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร          

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     4,374,901,480  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    87.9051 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           7,276,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.1462 
 งดออกเสียง  จํานวน       594,664,602    เสียง  คิดเป็นร้อยละ         11.9486           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 

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

 

เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 7 (TWZ-W7)”) ชนิดระบุผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 ราคาหน่วยละ 0 บาท จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย 
โดยมีสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) รวมถึงรายละเอียด
ท่ีสําคัญปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

ท้ังนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย 
เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขต
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ท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7) รวมทั้งมี
อํานาจดําเนินการต่าง ๆ ตามจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 
(TWZ-W7) ได้ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทําลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบ
ซ่ึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) และ
การนําใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 (TWZ-W7)เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) 
จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่รวมท้ังมีมติอนุมัติมอบอํานาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :  อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จํานวน
ไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย   เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,445,963,480  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    89.3330 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน               71,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0014 
 งดออกเสียง  จํานวน       530,807,402   เสียง  คิดเป็นร้อยละ         10.6655           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 161,772,080.90 บาท 
 

เลขานุการบริษัทฯ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้ออกจําหน่ายซ่ึงคงเหลือจาก
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวนดังกล่าว 

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 161,772,080.90 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 1,651,114,875.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 14,893,427,941 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้ออกจําหน่ายซึ่งคงเหลือจากการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 จํานวน 
1,617,720,809 หุ้น 
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 161,772,080.90 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,651,114,875.00บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16,511,148,750 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น
14,893,427,941 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 161,772,080.90 บาท 
  โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     4,434,785,880  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    89.1052 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน         11,255,800  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ           0.2261 
 งดออกเสียง  จํานวน       530,979,702    เสียง  คิดเป็นร้อยละ         10.6686           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

                  รวม          4,977,021,382 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 

เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดําเนินการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
แก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดังนี้ 

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

  แบ่งออกเป็น  14,893,427,941  หุ้น  

 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10  บาท 

โดยแยกออกเป็น: 

 หุ้นสามัญ 14,893,427,941  หุ้น  
 หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้น” 

  

ท้ังนี้ ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,438,888,480  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    89.1876 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           7,332,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.1473 
 งดออกเสียง  จํานวน        530,800,602  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          10.6650           
 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

                  รวม          4,977,021,382 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,487,895,196.20 บาท 
 

เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ โดยการออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน (Right Offering) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 
(TWZ-W6) การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุน
จดทะ เบี ยนของบ ริ ษัทฯ  อี ก จํ านวน  1,487,895,196.20 บาท  จากทุ นจดทะ เบี ยน เ ดิ มจํ านวน 
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  โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 

ประธานฯ   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,489,342,794.10 บาท   
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 
2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,487,895,196.20 บาท 
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,281,030,080  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     86.0159 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน       101,326,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           2.0358 
 งดออกเสียง  จํานวน       594,664,602    เสียง  คิดเป็นร้อยละ         11.9482 

 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
                  รวม           4,977,021,382 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
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วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดําเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติม
ถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดังนี้ 

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

แบ่งออกเป็น   29,772,379,903 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.10   บาท   
โดยแยกออกเป็น: 

หุ้นสามัญ   29,772,379,903 หุ้น  
หุ้นบุริมสิทธิ   -   หุ้น” 

 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่า ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้บุคคล        
ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,367,859,363  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     87.5522 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน             198,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0039 
 งดออกเสียง  จํานวน       620,800,602   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          12.4437 

 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
                  รวม           4,988,858,865 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000  

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น 
 

เลขานุการบริษัทฯ สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซ่ึงมีการพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
อีกจํานวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 
2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 
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บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาอนุ มั ติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่ เกิน
14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
(สิบสตางค์) เพ่ือรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1หุ้นสามัญ คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย  

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย โดยกําหนดราคาหน้าต๋ัว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
มูลค่าท่ีเสนอขายรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท 

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยไม่คิดมูลค่า 
ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 
3,300,000,000 หน่วย 

 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนจํานวนหุ้นท้ังสิ้นไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือ 1) รองรับการ
ออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ(Right Offering) 2) รองรับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) 3) รองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 4) รองรับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น 
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,362,986,863  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9067 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน          4,071,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0932 
 งดออกเสียง  จํานวน       620,800,602  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

 บัตรเสีย  จาํนวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
                  รวม           4,987,858,865 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
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