ที่ TWZ029/2564
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

เรื่ อง

หุ้น (Right Offering) การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) การออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)การลดทุนจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และกํ าหนดวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564 (แก้ ไข)
เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สรุ ปรายละเอียดที่สําคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
2. สรุปรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่(Right Offering)
และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
3. สรุปรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่(Right Offering)
และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564. โดยที่ประชุมได้ มีมติรับทราบและ/หรื อเห็นชอบเรื่ องสําคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564
2. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน
4,964,475,981 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวมทังสิ
้ ้น 496,447,598.10 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัทฯ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึง่ เท่ากับราคาตามมูลที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้นเดิม
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ต่อ 1 หุ้นออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่า
สิทธิได้ โดยให้ จดั สรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้ รับการจองซื ้อในการจัดสรรครัง้ แรกที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิและชําระราคาค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั ้นทุกรอบไป(Right Offering)
กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering) นี ้ส่งผลให้
ผู้จองซื ้อรายใดถือหุ้นถึงหรื อข้ ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ผู้จองซื ้อมีหน้ าที่
ต้ องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ ให้ วนั กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) (Record Date) คือ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ทังนี
้ ้ การกําหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน และ
ขึ ้นอยู่กบั การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคล
ที่คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนด
และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ ขอบอํานาจที่กฎหมายกําหนด
อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็ นต้ น
รวมทังมี
้ อํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้ ทกุ ประการ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ จัดทําลงนาม รับรอง สลักหลัง
และ/หรื อส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering)และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการ
แต่งตั ้งผู้รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น
3. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 6 (“TWZ-W6”) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของทุนชําระแล้ ว
ของบริ ษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน
1 หน่วยหุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี นับจาก
วันที่ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอตั ราการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิ
เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้ นกรณีการปรับราคาใช้ สิทธิ) ทังนี
้ ้ รายละเอียดโดยสังเขปของ TWZ-W6 ปรากฏตามสรุ ป
รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) ที่จะออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วน
การจองซื ้อ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารมอบหมาย เป็ นผู้มี อํ า นาจในการกํ า หนดและเปลี่ ย นแปลง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) ได้ ทุก
ประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ อํานาจที่กฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เป็ นต้ น รวมทังมี
้ อํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) ได้ ทกุ ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทํา ลงนาม รับรอง สลักหลัง
และ/หรื อส่งมอบซึง่ เอกสารต่างๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6)
และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น
4. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ออกใหม่ของบริ ษัท ฯ และให้ สิท ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวนรวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย
ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม”) ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สําคัญอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่
สําคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) ซึง่ บริ ษัทฯ จะนําเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าวมาใช้ เพื่อเป็ นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริ ษัทคาดว่า
จะนํามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น อันเป็ นประโยชน์สงู สุด
แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตลอดจนเพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี ้สินที่มีภาระผูกพัน และใช้ ชําระคืนหุ้นกู้
กรณีเงินที่ได้ จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และ/หรื อ
เงินทุนสํารองสําหรั บธุร กิจในอนาคตโดยสิทธิ ในการจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน และสิทธิ ในการจองหุ้นกู้แปลงสภาพ
มีอิสระออกจากกัน กล่าวคือสามารถจองซื ้อทั ้งหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ทั ้งคู่ หรื ออย่างใดอย่างหนึง่
ทั ้งนี ้ ให้ จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย ดังกล่าวทังจํ
้ านวนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิ
ได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
หากมีเศษจากการคํานวณให้ ตดั ทิ ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจอง
ซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื ้อเกิ นสิทธิของตนได้ ) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร
สามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้ อยกว่าสิทธิ หรื อเกินสิทธิของตนได้ หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ เ สนอขายในครั ง้ นี ก้ ็ ไ ด้ โดยบริ ษั ท ฯ จะจัด สรรหุ้น กู้ แ ปลงสภาพให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ จ องซื อ้ ตามสิท ธิ จ นครบถ้ ว นก่ อ น
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หากมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อ
และชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้ จดั สรร) ตามหลักเกณฑ์
ดังนี ้
(1) กรณีมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทั ้งหมดรวมกัน
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทกุ รายจะได้ รับการจัดสรรตามความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่ซื ้อเกินสิทธิ
(2) กรณีมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือน้ อยกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทั ้งหมดรวมกัน
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ไปเป็ นรอบๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิ
ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ มีสิท ธิใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้ างต้ นให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมรายใดๆ
หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบ
ข้ อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อ(ข) เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิ
หรื อต้ องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทยหรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมบางราย
ที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้ อยกเว้ นที่มีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายต่างประเทศ
ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date) ทั ้งนี ้ การให้ สิทธิดงั กล่าวของบริ ษัทยังมี
ความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบอํ านาจให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริหาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดแก้ ไข หรื อ
ดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพื่อให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

กําหนดหรื อแก้ ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตาม
ความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรื อเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ข้ อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคา
เสนอขาย จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี ้ย การคํานวณและวิธีการ
ชําระดอกเบี ้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน
วันสิ ้นสุดของการใช้ สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อการกําหนดเหตุการณ์ที่บริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นใหม่
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
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(2)

(3)
(4)

เจรจา ตกลง เข้ าทํา แก้ ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน
หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกเสนอขาย
และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่ น การแก้ ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน
หลักฐาน การเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสํานักงานกํ ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนําหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มอบอํานาจให้ บคุ คลใด ๆ เป็ นผู้รับมอบอํานาจช่วงเพื่อกระทําการและดําเนินการที่กําหนดไว้ ข้างต้ นในนามของ
บริษัทและ
ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรที่เกี่ยวข้ องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ การ
ดําเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นสําเร็ จลุลว่ ง

5. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 7 (“TWZ-W7”) จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วยหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
22.16 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้น
ที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ
10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอตั ราการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิเท่ากับ
0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้ นกรณี การปรั บราคาใช้ สิทธิ ) ทั ้งนี ้ รายละเอีย ดโดยสังเขปของ TWZ-W7 ปรากฏตามสรุ ป
รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) ที่จะออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุค คลที่ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) ได้ ทุกประการตามที่
เห็นสมควรและภายใต้ อํานาจที่กฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 7
(TWZ-W7) เป็ นต้ น รวมทั ้งมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) ได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทํา ลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรื อส่งมอบ
ซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 7 (TWZ-W7) และการ
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นําใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น
6. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
จํานวน 161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,651,114,875.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็ น
14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564
7. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ บคุ คลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มี อํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน ดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,489,342,794.10 บาท

(หนึง่ พันสี่ร้อยแปดสิบเก้ าล้ านสามแสนสี่หมื่น
สองพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบสี่บาทสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

14,893,427,941 หุ้น

(หนึง่ หมื่นสี่พนั แปดร้ อยเก้ าสิบสามล้ านสี่แสน
สองหมื่นเจ็ดพันเก้ าร้ อยสี่สบิ เอ็ดหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

0.10 บาท

(สิบสตางค์)

14,893,427,941 หุ้น

(หนึง่ หมื่นสี่พนั แปดร้ อยเก้ าสิบสามล้ านสี่แสน

- หุ้น

สองหมื่นเจ็ดพันเก้ าร้ อยสี่สบิ เอ็ดหุ้น)
(-)”

หุ้นบุริมสิทธิ

8. มติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
จํานวนทังสิ
้ ้น 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,977,237,990.30 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นจํานวน 4,964,475,981 หุ้น
การออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เป็ นจํานวน 4,964,475,981 หุ้น
เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นจํานวน 1,650,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครั ง้ ที่ 7 (TWZ-W7) เป็ นจํานวน 3,300,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)
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9. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและ
เพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

แบ่งออกเป็ น

2,977,237,990.30 บาท

29,772,379,903 หุ้น

(สองพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านสอง
แสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบ
บาทสามสิบสตางค์)
(สองหมื่นเก้ าพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสอง
ล้ านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อย

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

0.10 บาท

สามหุ้น)
(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

29,772,379,903 หุ้น

(สองหมื่นเก้ าพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสอง
ล้ านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อย
สามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(-)”

10. มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การออก
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและ
การออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
10.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนรวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาทเป็ นจํานวนเงินทั ้งสิ ้น 496,447,598.10 บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ
ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึง่ เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นออกใหม่
10.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อรองรั บการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6
(TWZ-W6) จํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.00
ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
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ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นสามัญออกใหม่ ต่อ 1หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) คิดเป็ นจํานวนไม่เกิน
4,964,475,981 หน่วย
10.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น
้ ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย ราคาเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนรวมทังสิ
1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,000,000.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกําหนดอัตราส่วนการแปลง
สภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็ นหุ้นสามัญได้ 5,000 หุ้น ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อ
หุ้น ทัง้ นี ้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็ นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ อนั เนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิต่อไป
10.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 7
(TWZ-W7) จํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.16
ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ให้ แก่ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ จองซื ้อหุ้น กู้แ ปลงสภาพตามสัด ส่ว นจํา นวนหุ้น ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น แต่ล ะรายถื อ อยู่ (Right Offering)
โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7
(TWZ-W7) คิดเป็ นจํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย
11. มีมติอนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการ
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2

วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.10 บาท
พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน
4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)
จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
8

วาระที 6
วาระที 7
วาระที 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
มีอํานาจภายใต้ ข้อจํากัดของกฎหมายในการแก้ ไขเพิ่มเติม และ/หรื อ กําหนดวันเวลา สถานที่ และวาระการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ตามที่จําเป็ นและเห็นสมควร
12. มีมติอนุมัติกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่
26 ตุลาคม 2564
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งคําถามที่ เกี่ ยวข้ องกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่
2/2564 หรื อข้ อมูลอื่นที่สําคัญของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผ่าน Email : secretary@twz.co.th หรื อทางไปรษณีย์
มายังเลขานุการบริ ษัทฯที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร)
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายละเอียดที่สาํ คัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ
หัวข้ อ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์

แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประเภท

มูลค่ าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอ
ขาย
มูลค่ าที่ตราไว้ (Face Value)
จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ

รายละเอียด
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เพื่อเป็ นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคต
ที่บริ ษัทคาดว่าจะนํามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ ผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทส่วนหนึ่ง
จะถูกใช้ เพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนีส้ ินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ รวมถึงเพื่อใช้
เป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ย นในการดํา เนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษั ท และเงิ น ทุน สํา รองสํา หรั บ ธุร กิ จ
ในอนาคต
‐ เพื่ อ เป็ นเงิ น ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในธุร กิ จ ที่ ดํา เนิ น การอยู่ ใ นปั จ จุบ ัน ตลอดจนธุ ร กิ จ
ในอนาคตที ่บ ริ ษัท คาดว่า จะนํ า มาซึ ่ง รายได้ ผลตอบแทนที่ เ พิ่ม ขึ ้นและส่ง ผล
ให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ซึ่งแบ่งเป็ นจํานวนเงินสําหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน100.00
ล้ านบาท และธุร กิจ กัญ ชง-กัญ ชา และพืชกระท่อม รวมทัง้ สมุนไพรอื่นๆ จํา นวน
ไม่เกิน 50.00 ล้ านบาท
‐ เพื่อชํา ระคืน เงินกู้ส ถาบัน การเงินและหนี ส้ ินที่ มี ภ าระผูก พันอื่น ๆเป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 100.00 ล้ านบาท
‐ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และเงินทุนสํารองสําหรับ
ธุรกิจในอนาคตจํานวนเงินไม่เกิน 80 ล้ านบาท
หมายเหตุ
การใช้ เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ย นแปลงสัดส่วนการใช้ เงินได้ ตามความสามารถ
ในการระดมทุน รวมทัง้ ความเหมาะสมในการลงทุน ในแต่ ล ะสถานการณ์ เ พื่ อ ลงทุน
โครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริ ษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและ
เป็ นประโยชน์ กับ บริ ษั ท แลผู้ถื อ หุ้น โดยทางบริ ษั ท จะปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์ในเรื่ องรายการการได้ มาและจําหน่ายไปให้ ถกู ต้ องต่อไป
หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อน
วันครบกําหนดไถ่ถอน
ไม่เกิน 330,000,000 บาท
1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
ไม่เกิน 330,000 หน่วย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
หัวข้ อ
วิธีการเสนอขายและจัดสรร

รายละเอียด
บริ ษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรทังจํ
้ านวนแก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรสามารถจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้ อยกว่าสิทธิ หรื อมากกว่าสิทธิของตนได้ หรื อสละสิทธิไม่จอง
ซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี ้ก็ได้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อตามสิทธิจนครบถ้ วนก่อน หากมีห้ ุนกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรร
ตามสิทธิ บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อและชําระ
เงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้ จดั สรร

ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ มี สิทธิ ใ ช้ ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จัด สรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้ างต้ นให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
อาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทํ าการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบี ย บข้ อบัง คับใดๆ ของ
ประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อ(ข) เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่
ต้ อ งปฏิ บัติ ห รื อ ต้ องดํ า เนิ น การใดๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ต้ องดํ า เนิ น การตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทยหรื อ (ค)
ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของบริ ษัทฯ อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทฯ มี สิทธิ ใช้ ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้น เดิ ม บางรายที่ ไ ม่ อ ยู่ใ นประเทศไทยโดยอาศัย ข้ อ ยกเว้ น ที่ มี อ ยู่ภ ายใต้
กฎหมายต่างประเทศ
สัดส่ วนการจัดสรรแก่
45,132 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้ ตดั ทิ ้งทุกกรณี)
ผู้ถือหุ้นเดิม
ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นตํ่า กว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจ องซื ้อหุ้น กู้
แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื ้อเกินสิทธิของตนได้ )
หุ้นที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรั บการ
1,650,000,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 9.97 ของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริ ษั ท ฯ ในปั จ จุ บัน ภายหลัง การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพตามหุ้ น กู้ แปลงสภาพ ภายใต้
สมมติฐานว่ามีการใช้ สิทธิแปลงสภาพทังจํ
้ านวน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.54ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วของบริ ษัทฯณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564รวมกับจํานวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออก
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ จํานวน 4,964,475,981 หุ้นจํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) จํานวน 4,964,475,981 หุ้น จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ออกจําหน่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ จํานวน 1,650,000,000หุ้น และจํานวนหุ้น
ที่ ร องรั บ ใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิ ค รั ง้ ที่ 7(TWZ-W7)จํ า นวน 3,300,000,000หุ้น ที่ อ อกและ
จัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564)ทั ้งนี ้ จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
หัวข้ อ

รายละเอียด
ที่เสนอขายในครัง้ นี ้เมื่อรวมกับจํานวนหุ้นที่บริ ษัทฯ จัดสรรไว้ เพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ออกใหม่ หุ้นแปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นในครั ง้ อื่นมีจํานวนไม่เกิน
ร้ อยละ 50.00ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริษัทฯ
*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ :
จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจําหน่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม +
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิTWZ-W6 +
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิTWZ-W7

=

=

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด+
้
จํานวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
14,893,427,941 + 4,964,475,981

=
ร้ อยละ 49.93
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ 6.25 ต่อปี
การชําระดอกเบีย้
ปี ละ 4 ครัง้ โดยจะชําระดอกเบี ้ยทุกๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้ อจํากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ -ไม่มีราคาแปลงสภาพ
0.20 บาทต่อหุ้น หรื อ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้
กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิตอ่ ไป
อัตราส่ วนการแปลงสภาพ
1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 5,000 หุ้น (หรื ออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ
ตามเงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิตอ่ ไป)
วันแปลงสภาพ
สามารถเริ่มแปลงสภาพได้ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อในวันที่ห้ นุ กู้
แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิและ
สามารใช้ สทิ ธิแปลงสภาพได้ เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ2ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
กําหนดการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพหรื อในวันที่ครบกําหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิน้ สุดการใช้ สิทธิ
2 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ ถอน ณ วันหมดอายุห้ นุ กู้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้น สามัญ
แปลงสภาพ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
จนถึงวันทําการที่ 15 ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ("วันใช้ สิทธิแปลงสภาพครั ง้ สุดท้ าย")
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มูลค่ าไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ ถอนก่ อนครบ
กําหนด (Call / Put Option)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
การขึน้ ทะเบียนของหุ้นกู้แปลง
สภาพ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การแปลงสภาพ
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
หากมีการใช้ สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)

รายละเอียด
โดยไม่มีการการบังคับแปลงสภาพ ทั ้งนี ้ ณ วันใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้ แก่
ก) ขอให้ ไถ่ถอนเป็ นเงินสดทังจํ
้ านวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ รับเงินสดจํานวน 1,000 บาท
ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้ อมกับการ
จ่ายดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย
ข) ขอให้ ไถ่ถอนด้ วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั ้งจํานวน
เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ราคาแปลงสภาพที่ 0.20 บาทต่อหุ้น (หรื อราคา
อื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้ กําหนดไว้ ในข้ อกํ าหนด
้ ้ ในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพภายหลัง ซึง่ ทําให้ เกิดเศษของ
สิทธิต่อไป) ทังนี
หุ้นจากการคํานวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับคืนเงินสดแทนเศษ
ของจํานวนหุ้นดังกล่าว โดยให้ นําเศษของจํานวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี ้
บริ ษัทฯ จะคํานวณให้ เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง (ถ้ าตําแหน่งที่สามมีค่า
มากกว่ า หรื อ เท่ า กับ ห้ า บริ ษั ท จะปั ด ทศนิ ย มตํ า แหน่ ง ที่ ส องขึน้ และปั ด ทศนิ ย ม
ตําแหน่งที่สองลงหากตําแหน่งที่สามมีค่าน้ อยกว่าห้ า) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะชําระ
ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ
ทัง้ นี ้ ผู้ถื อหุ้นกู้แ ต่ล ะรายจะต้ อ งเลือ กทางเลือ ก ก) หรื อ ข) อย่า งใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้
ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยูเ่ พื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมลู ค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทังนี
้ ้ ไม่วา่ หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้
บริ ษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน (Call Option)
อยู่ระหว่างการแต่งตัง้
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ ้นเนื่องจากราคาการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงภาพที่กําหนดไว้ ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดปั จจุบนั
2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) จะไม่เกิดขึ ้น
เนื่องจากเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั ้งจํานวนแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
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รายละเอียด
ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ทังจํ
้ านวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของ
ผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ในปั จจุบนั ภายหลังการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้
แปลงสภาพ ภายใต้ ส มมติ ฐ านว่ า มี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพทัง้ จํ า นวนสามารถ
คํานวณได้ ดงั นี ้
จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

Control Dilution =

จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
1,650,000,000

=

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

= ร้ อยละ 9.97
ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้ อมกับใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และครัง้ ที่ 7 สามารถ
ดูรายละเอียดได้ ในสิง่ ที่แนบมาด้ วย 2 และ 3 ตามลําดับ
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ภายใต้ สมมติฐานว่ามีการใช้ สิทธิแปลง
สภาพทั ้งจํานวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) สามารถ
คํานวณได้ ดงั นี ้
กําไรสุทธิ
EPSo
EPSn
Qo
QCB

=
=
=
=
=

EPSo

=
=

7,080,846บาท (ย้ อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)
กําไรสุทธิตอ่ หุ้นก่อนการเพิ่มทุน
กําไรสุทธิตอ่ หุ้นหลังการเพิ่มทุน
จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน
จํานวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564
Qo
7,080,846
14,893,427,941

= 0.000475 บาทต่อหุ้น
EPSn

=
=

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564
Qo+QCB
7,080,846
14,893,427,941 +1,650,000,000
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รายละเอียด
= 0.000428บาทต่อหุ้น
EPS Dilution

=
=

เหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ

EPSo-EPSn
EPSo
0.000475-0.000428
0.000475

= ร้ อยละ 9.97
ในกรณีมีก ารแปลงสภาพพร้ อมกับ ใช้ สิท ธิข องใบแสดงสิทธิค รั ง้ ที่ 6 และครั ง้ ที่ 7
สามารถดูรายละเอียดได้ ในสิ่งที่แนบมาด้ วย 2 และ 3 ตามลําดับ
เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ต อบแทนของผู้ถื อกู้แปลงสภาพ ไม่ใ ห้ ด้อ ยไปกว่า เดิม บริ ษั ท ฯ
จะดําเนินการปรับราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ ใด
เหตุก ารณ์ ห นึ่ง ที่กํา หนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุนที่ ทจ.17/2561
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่
17 มกราคม 2561 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตํ่า1
3. เมื่ อบริ ษัทฯ มี การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่ า หรื อมี การเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นในราคาตํ่า1
4. เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6. เมื่อมีเหตุการณ์ อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ 1. ถึงข้ อ 5. ข้ างต้ น ที่ทําให้ ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิแปลง
สภาพด้ อยไปกว่าเดิม
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดก็ตาม หากต้ องมี
การออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรั บการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ ดังกล่าวบริ ษัทฯ
จะสามารถออกหุ้น ใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงการใช้ สิ ทธิ แปลงสภาพดัง กล่ า ว
ได้ ต่อเมื่อได้ มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิให้ ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้ สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ ว

หมายเหตุ :1/ ราคาตํ่า อ้ างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า
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สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัททีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 6 (TWZ-W6)
ที่จะออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซือ้ และได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วน
จํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรั พย์
ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ ”TWZ”)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 6” หรื อ “TWZ-W6”)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ 269 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงรั ช ดาภิ เ ษก เขตดิ น แดง จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร 10400
จํ า นวนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ ี อ อกและ ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย ทั ้งนี ้ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
เสนอขาย
ครัง้ ที่ 6 จะดําเนินการเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2564 แล้ ว
จํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรั บ ไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
25.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั รวม
กับจํานวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
ภายใต้ สมมติฐานว่ามีการใช้ สิทธิทั ้งจํานวน) คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วของบริ ษัทฯ รวมกับจํานวนหุ้นที่รองรับการออก
หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ ที่ อ อกให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
4,964,475,981 หุ้นจํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6)
จํา นวน 4,964,475,981 หุ้ น จํา นวนหุ้ นที่ ร องรั บ หุ้ นกู้ แปลงสภาพ
ที่ออกจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ จํานวน 1,650,000,000 หุ้น
และจํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) จํานวน
3,300,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2564 ทัง้ นี ้ จํ า นวนหุ้นรองรั บหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั ง้ นี ้ เมื่ อ
รวมกับจํานวนหุ้นที่บริ ษัทฯ จัดสรรไว้ เพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่
หุ้นแปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นในครัง้ อื่นมีจํานวนไม่เกิน
ร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
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* วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 61:
=

=

จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ TWZ-W6
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด+
จํานวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4,964,475,981
14,893,427,941 + 4,964,475,981

= ร้ อยละ 25
หมายเหตุ :
การคํ านวณดังกล่าวเป็ นการคํานวณเรี ยงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะ
วาระที่เสนอขายหุ้นสามัญให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมและวาระการพิจารณาเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 6 เท่านัน้ อย่างไร
ก็ตามทางบริ ษัทก็ ได้ คํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับสําหรับภาพรวมใน
การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี ้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ในส่วนของหมายเหตุ ของ ข้ อ 3 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แล้ ว โดยแบ่งการ
คํานวณตามสถานการณ์ตา่ งๆของการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ให้ ด้วย
* วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
และการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และครัง้ ที่ 7:
จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจําหน่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม +
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิTWZ-W6 +
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิTWZ-W7

=

=

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด+
จํานวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
14,893,427,941 + 4,964,475,981

= ร้ อยละ 49.93
1

หลักเกณฑ์การคํานวณ ให้ พิจารณาตามข้ อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้ วย

17

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
วิธีการเสนอขาย

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ
โดยบริ ษัทฯจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซือ้
โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์ บาท) ใน
อัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6)

ทัง้ นี ้ ผู้ที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ครั ง้ ที่ 6
ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วัน ที่อ อกและเสนอขายใบสํา คัญแสดง คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธาน
สิทธิ
เจ้ าหน้ าที่ บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการ
บริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ที่มีอํานาจในการกําหนดวันที่
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564
อัตราการใช้ สิทธิ
ใบสํ า คัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น สามัญ ของบริ ษัทฯ(อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้ สิทธิ
0.10 บาท ยกเว้ นกรณีการปรับราคาใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้ สิทธิ ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 6 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้ สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ตํ่ากว่า
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 6สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้ ในทุก 6 เดือนภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6)
วันใช้ สิทธิครั ง้ แรก
สามารถใช้ สิทธิได้ ภายหลังจาก6 เดือนนับตั ้งแต่วนั ที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6
วันใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ าย
วันที่ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 6 มี อายุครบ 2 ปี นับตัง้ แต่วันที่ ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัทฯ ให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว
เป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว
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ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้ สิทธิในแต่
ละครัง้ (ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิสําหรับการใช้ สิทธิ) สําหรับ
การใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย กําหนดให้ มีระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ครั ง้ สุด ท้ า ยไม่น้ อยกว่า 15 วัน ก่อ นวันใช้ สิทธิค รั ง้ สุด ท้ าย (ระยะเวลา
แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย)
การไม่ สามารถยกเลิ ก การแจ้ งความ เมื่ อ ผู้ถื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ ไ ด้ แจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นตาม
จํานงในการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 6 แล้ ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถ
ยกเลิ ก การแจ้ ง ความจํ า นงในการใช้ สิ ทธิ ดัง กล่า วได้ เ ว้ น แต่ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัทฯ
ระยะเวลาเสนอขาย
เสนอขายให้ แล้ วเสร็ จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมี มติ
อนุม ัติก ารออกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 6 โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการ
บริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมาย เป็ นผู้พิจารณากํ าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ บริ ษัทฯจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6
สิทธิ
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์ อ่ นื ๆ
หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 จะมีสิทธิ
และสภาพหุ้ น เท่ า เที ย มกับ หุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ฯที่ อ อกไปก่ อ นหน้ า นี ้
ทุกประการ
เหตุ ให้ ต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรั บการ เพื่อ รัก ษาผลประโยชน์ต อบแทนของผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 6
เปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ
ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม บริ ษัทฯจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตรา
การใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่งที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข)
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และ
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
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1. เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ข องหุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตํ่า1
3. เมื่อบริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่า หรื อมีการเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นในราคาตํ่า1
4. เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปั นผลทั ้งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นของบริษัทฯ
5. เมื่อบริ ษัทฯจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ 1.-5. ที่ทําให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ูถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ จะได้ รับ เมื่อ มีก ารใช้ สิท ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ้ คําจํากัดความ สูตรการคํานวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียด
เพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็ นไปตามที่จะได้ ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั ง้
นี ้
ประโยชน์ ท่ ีผ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการ
เพิ่มทุน

เงื่อนไขอื่นๆ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการ
บริ หาร และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ หารมอบหมาย
เป็ นผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการปรับ
หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิและราคาใช้ สิทธิ
เพื่อเป็ นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจ
ในอนาคตที่บริ ษัทคาดว่าจะนํามาซึง่ รายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผล
ให้ ผ ลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ปรั บ ตัว ดี ขึน้ อัน เป็ นประโยชน์ สูง สุด แก่
บริ ษัท และผู้ถือ หุ้น ของบริ ษัท บริ ษั ท ฯจะได้ รั บ เงิ นทุน เพิ่ ม มาเป็ นจํ า นวน
ทังหมด
้
496,447,598.10 บาท
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะได้ รับผลประโยชน์
เกี่ยวเนื่องจากการที่บริ ษัทฯ จะสามารถนําเงินทุนที่ได้ รับไปใช้ ในโครงการ
ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 ในครัง้ นี ้
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯคณะกรรมการบริ หาร
หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและ
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ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 ได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควรและ
ภายใต้ ขอบอํานาจที่กฎหมายกํ าหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 เป็ นต้ น รวมทั ้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ
อันจํ าเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่ องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิท ธิค รั ง้ ที่ 6ได้ ทุก ประการ ซึ่ง รวมถึง แต่ไ ม่จํา กัด เพีย งการติด ต่อ จัด ทํา
ลงนาม สลักหลัง รับรองหรื อส่งมอบซึง่ เอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และการนําใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ค รั ง้ ที่ 6 เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรั พย์ ฯ ตลอดจนดําเนิ นการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องอื่น
และการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น
ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้ าถัดไป

หมายเหตุ :1/ ราคาตํ่า อ้ างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ ไขเพิ่มเติม)
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ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)
เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ ดังนั ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั ้งนี ้
บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั ้งจํานวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
ครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทั ้งจํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่ วนการใช้ สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ผ้ ูใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อด้ านการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี ้

จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6
จํานวนหุ้น paid-up +จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO+ จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6

=
=

4,964,475,981
14,893,427,941 + 4,964,475,981+4,964,475,981
ร้ อยละ 20.00

ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และครัง้ ที่ 7และหุ้นกู้แปลงสภาพ มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวน จะมี
ผลกระทบต่อด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้ สิทธิดงั กล่าว
ลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6+
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7+
จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
จํานวนหุ้น paid-up +จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7+
จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
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=
=

4,964,475,981+ 3,300,000,000 + 1,650,000,000
14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981+ 3,300,000,000 + 1,650,000,000
ร้ อยละ 33.30

2. ผลกระทบด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (EPS Dilution)
ในกรณี ที่ผ้ ูใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิทงจํ
ั ้ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร
(EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กําไรสุทธิ

=

7,080,846 บาท (ย้ อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

EPSo

=

กําไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน

EPSn

=

กําไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน

Q0

=

จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน

QRO

=

จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน RO

QW6

=

จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6

EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution =

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564
Qo

7,080,846
14,893,427,941
0.000475บาทต่อหุ้น

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0+QRO+QW6
7,080,846
14,893,427,941+ 4,964,475,981 +4,964,475,981
0.000285บาทต่อหุ้น

EPSo-EPSn
EPSo
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=
=

0.000475-0.000285
0.000475
ร้ อยละ 40.00

ในกรณีที่ผ้ ูใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 6 และครั ง้ ที่ 7 รวมถึงใช้ สิทธิการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
โดยหากผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิทงจํ
ั ้ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกํ าไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
กําไรสุทธิ

=

7,080,846 บาท (ย้ อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

EPSo

=

กําไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน

EPSn

=

กําไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน

Q0

=

จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน

QRO

=

จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน RO

QCB

=

จํานวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

QW6

=

จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6

QW7

=

จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 7

EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564
Q0
7,080,846
14,893,427,941
0.000475บาทต่อหุ้น

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0+QRO+QW6+QCB+QW7
7,080,846
14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 1,650,000,000 + 3,300,000,000
0.000239บาทต่อหุ้น
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EPS Dilution =
=
=

EPSo-EPSn
EPSo
0.000475-0.000239
0.000439
ร้ อยละ 49.93

3. ผลกระทบด้ านการลดลงขอองราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ0.10บาทต่อหุ้น
กรณีใช้ สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6
=

=
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
0.14 - 0.12
0.14
11.71%

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

=

=
=

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) +
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO x จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายRO)+
(ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W6 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6)
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว+จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายRO+
จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x 4,964,475,981) + (0.10 x4,964,475,981)
14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981
0.125

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และครัง้ ที่ 7 ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ 0.10
บาทต่อหุ้นกรณีใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W6 และTWZ-W7
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=

=
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
0.14 - 0.12
0.14
13.77%

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ
(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) +
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO x จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายRO)+
(ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W6 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W6)+

=

=
=

(ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W7 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W7)
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว+จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายRO +
จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W6+จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W7
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x 4,964,475,981) + (0.10 x4,964,475,981) + (0.1 x 3,300,000,000)
14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000

0.122

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัท ย้ อนหลัง15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (ข้ อมูลจาก Set.or.th)
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สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัททีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 7 (TWZ-W7)
ที่จะออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซือ้ และได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่ วนจํานวน
หุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรั พย์
ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรื อ”TWZ”)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัททีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 7”หรื อ “TWZ-W7”)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ 269 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงรั ช ดาภิ เ ษก เขตดิ น แดง จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร 10400
จํ า นวนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ ี อ อกและ ไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย ทั ้งนี ้ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
เสนอขาย
ครัง้ ที่ 7จะดํ าเนินการเมื่อได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2564 แล้ ว
จํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรั บ ไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
22.16 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯในปั จจุบนั )
คิดเป็ นร้ อยละ 11.08 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วของบริ ษัทฯ รวมกับ
จํานวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทฯ จํานวน 4,964,475,981 หุ้นจํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) จํานวน 4,964,475,981 หุ้น จํานวนหุ้นที่รองรับ
หุ้น กู้ แ ปลงสภาพที่ อ อกจํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
1,650,000,000หุ้น และจํ านวนหุ้น ที่ ร องรั บ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ครั ง้ ที่ 7
(TWZ-W7) จํานวน 3,300,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564) ทัง้ นี ้ จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่
เสนอขายในครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับจํานวนหุ้นที่บริ ษัทฯ จัดสรรไว้ เพื่อรองรับหุ้น
สามัญเพิ่มทุนออกใหม่ หุ้นแปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ในครั ง้ อื่นมี จํานวนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
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* วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 71:

=
=
=

จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจําหน่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม +
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิTWZ-W7
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด
1,650,000,000 + 3,300,000,000
14,893,427,941

ร้ อยละ 33.24

หมายเหตุ :
การคํ านวณดังกล่าวเป็ นการคํานวณเรี ยงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะ
วาระที่เสนอขายหุ้นสามัญให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมและวาระการพิจารณาเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 7 เท่านัน้ อย่างไร
ก็ตามทางบริ ษัทก็ ได้ คํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับสําหรับภาพรวมใน
การเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี ้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ในส่วนของหมายเหตุ ของ ข้ อ 3 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แล้ ว โดยแบ่งการ
คํานวณตามสถานการณ์ตา่ งๆของการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ให้ ด้วย
*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
และการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และครัง้ ที่ 7:
จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจําหน่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม +
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิTWZ-W6 +
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิTWZ-W7

=

=

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด+
จํานวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
14,893,427,941 + 4,964,475,981

= ร้ อยละ 49.93

1

หลักเกณฑ์การคํานวณ ให้ พิจารณาตามข้ อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้ วย
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วิธีการเสนอขาย

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่(Right Offering)
โดยบริ ษัทฯจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
(ศู น ย์ บ าท) ในอั ต ราส่ ว น 1หน่ ว ยหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ต่ อ 10,000 หน่ ว ย
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)

ทังนี
้ ้ ผู้ที่จะใช้ สิทธิซือ้ หุ้นของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 7ไม่
จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วัน ที่อ อกและเสนอขายใบสํา คัญแสดง คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธาน
สิทธิ
เจ้ าหน้ าที่ บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการ
บริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ที่มีอํานาจในการกําหนดวันที่
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564
อัตราการใช้ สิทธิ
ใบสํ า คัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น สามัญ ของบริ ษัทฯ(อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้ สิทธิ
0.10 บาท ยกเว้ นกรณีการปรับราคาใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้ สิทธิ ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 7 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้ สทิ ธิไม่วา่ ในกรณีใดๆ จะไม่ต่ํากว่า
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 7สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้ ในทุก 6 เดือนภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)
วันใช้ สิทธิครั ง้ แรก
สามารถใช้ สิทธิได้ ภายหลังจาก6 เดือนนับตั ้งแต่วนั ที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7
วันใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ าย
วัน ที่ ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ครั ง้ ที่ 7มี อ ายุค รบ 2 ปี นับ ตัง้ แต่วันที่ อ อกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7ทั ้งนี ้ ในกรณีที่วนั ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัทฯ ให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว
เป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว
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ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 7ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้ สิทธิในแต่ละ
ครัง้ (ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิสําหรับการใช้ สิทธิ) สําหรับการใช้
สิทธิครั ง้ สุดท้ าย กํ าหนดให้ มีระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ครั ง้
สุดท้ ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย (ระยะเวลาแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
การไม่ สามารถยกเลิ ก การแจ้ งความ เมื่ อ ผู้ถื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ ไ ด้ แจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นตาม
จํานงในการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7แล้ ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิก
การแจ้ ง ความจํานงในการใช้ สิทธิด งั กล่า วได้ เว้ นแต่ไ ด้ รับ ความยิน ยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัทฯ
ระยะเวลาเสนอขาย
เสนอขายให้ แล้ ว เสร็ จ ใน 1ปี นับ จากวันที่ที่ ประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้นมี มติ
อนุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ครั ง้ ที่ 7 โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการ
บริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมาย เป็ นผู้พิจารณากํ าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
บริ ษัทฯจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7
การใช้ สิทธิ
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์ อ่ นื ๆ
หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7จะมีสิทธิ
และสภาพหุ้ น เท่ า เที ย มกับ หุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ฯที่ อ อกไปก่ อ นหน้ า นี ้
ทุกประการ
เหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรั บ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 ไม่ให้
การเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ
ด้ อยไปกว่าเดิม บริ ษัทฯจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่งที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
(แก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
1. เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ข องหุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตํ่า1
3. เมื่อบริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่า หรื อมีการเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นในราคาตํ่า1
4. เมื่อบริ ษัทฯจ่ายเงินปั นผลทั ้งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
5. เมื่อบริ ษัทฯจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ 1.-5. ที่ทําให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ูถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ จะได้ รับ เมื่อ มีก ารใช้ สิท ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ้ คําจํากัดความ สูตรการคํานวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียด
เพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็ นไปตามที่จะได้ ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการ
บริ ห าร และ/หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ ห ารหรื อ บุค คลที ่ค ณะกรรมการ
บริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย
เป็ นผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการปรับ
หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิและราคาใช้ สิทธิ
วัตถุประสงค์ ของการออกใบสําคัญแสดง เพื่อใช้ ชําระหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ ถกู ใช้ สิทธิ
สิทธิ และประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับ แปลงสภาพตลอดจนเป็ นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทใน
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อนาคตรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดให้ กบั ธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ และ
ในครั ง้ นี ้
สร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่บริ ษัทชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานโดยการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิในครัง้ นี ้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ มีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษั ท ฯ ทั ง้ หมดบริ ษั ท ฯจะได้ รั บ เงิ น ทุ น เพิ่ ม มาเป็ นจํ า นวนทั ง้ หมด
330,000,000 บาท
ประโยชน์ ท่ ีผ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
เพิ่มทุน
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะได้ รับผลประโยชน์
เกี่ยวเนื่องจากการที่บริ ษัทฯ จะสามารถนําเงินทุนที่ได้ รับไปใช้ ในโครงการ
ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 ในครัง้ นี ้
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เงื่อนไขอื่นๆ

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯคณะกรรมการบริ หาร
หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 ได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควรและ
ภายใต้ ขอบอํานาจที่กฎหมายกํ าหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 เป็ นต้ น รวมทั ้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ
อันจํ าเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่ องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิครัง้ ที่ 7 ได้ ทกุ ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทํา ลง
นาม สลักหลัง รับรองหรื อส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 และการนําใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ค รั ง้ ที่ 7เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรั พย์ ฯ ตลอดจนดําเนิ นการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องอื่น
และการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น
ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้ าถัดไป

หมายเหตุ :1/ ราคาตํ่า อ้ างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ ไขเพิ่มเติม)
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ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)
เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
สัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ ทั ้งนี ้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
1. ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่ วนการใช้ สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ผ้ ูใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อด้ านการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี ้
=
=
=

จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7
3,300,000,000
14,893,427,941 + 3,300,000,000
ร้ อยละ 18.14

ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และครัง้ ที่ 7และหุ้นกู้แปลงสภาพ มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวน จะมี
ผลกระทบต่อด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้ สิทธิดงั กล่าว
ลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6+
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7+
จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
จํานวนหุ้น paid-up +จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO+ จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7+
จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
=
=

4,964,475,981+ 3,300,000,000 + 1,650,000,000
14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981+ 3,300,000 + 1,650,000
ร้ อยละ 33.30
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2. ผลกระทบด้ านการลดลงของส่ ว นแบ่ งกําไร (EPS Dilution)ในกรณี ที่ผ้ ูใ ช้ สิ ทธิ ต ามใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ค รั ง้ ที่ 7
หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิทั ้งจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
กําไรสุทธิ

=

7,080,846 บาท (ย้ อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

EPSo

=

กําไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน

EPSn

=

กําไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน

Q0

=

จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน

QW7

=

จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7

EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=
=
=

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564
Q0
7,080,846
14,893,427,941
0.000475 บาทต่อหุ้น

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564
Q0+QW7
7,080,846
14,893,427,941 +3,300,000,000
0.000389บาทต่อหุ้น

EPSo-EPSn
EPSo
0.000475-0.000389
0.000475
ร้ อยละ 18.14
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ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และครัง้ ที่ 7 รวมถึงใช้ สิทธิการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพโดยหากผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิทั ้งจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
กําไรสุทธิ

=

7,080,846 บาท (ย้ อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

EPSo

=

กําไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน

EPSn

=

กําไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน

Q0

=

จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน

QRO

=

จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน RO

QCB

=

จํานวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

QW6

=

จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6

QW7

=

จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 7

EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564
Q0

7,080,846
14,893,427,941
0.000475บาทต่อหุ้น

กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0+QRO+QW6+QCB+QW7
7,080,846
14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 1,650,000,000 + 3,300,000,000
0.000239 บาทต่อหุ้น

EPSo-EPSn
EPSo
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0.000475-0.000239

=

0.000439

=

ร้ อยละ 49.93

3. ผลกระทบด้ านการลดลงขอองราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ 0.10 บาทต่อหุ้น
กรณีใช้ สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7
=

=
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
0.14 - 0.13
0.14
5.31%

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) +
=
=
=

(ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W7 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7)
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว+จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W7
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x3,300,000,000)
14,893,427,941 + 3,300,000,000
0.13

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และครัง้ ที่ 7 ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ 0.10บาท
ต่อหุ้นกรณีใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W6 และTWZ-W7
=

=
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
0.14 - 0.12
0.14
13.77%
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โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) +
(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO x จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายRO)+
(ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W6 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6)+
=

=
=

(ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7)
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว+จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายRO+
จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ TWZ-W6+จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x 4,964,475,981) + (0.10 x4,964,475,981) + (0.1 x 3,300,000,000)
14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
0.122

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัท ย้ อนหลัง15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (ข้ อมูลจาก Set.or.th)
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันที่ 11ตุลาคม 2564
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)(“บริ ษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท จาก 1,651,114,875 บาท เหลือ 1,489,342,794.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่าย
จํานวน 1,617,720,809 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวม 161,772,080.90 บาท ทังนี
้ ้ หุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่าย
ดังกล่าว เป็ นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2564 จํานวน 1,617,720,809 หุ้น
2. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากเดิ ม 1,489,342,794.10 บาท เป็ น 2,977,237,990.30 บาทโดยออกหุ้ น สามัญ
จํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 (สิบสตางค์) รวมเป็ น1,487,895,196.20บาทเพื่อรองรับการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเป็ นจํานวน 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เป็ นจํา นวน 4,964,475,981 หุ้น เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพเป็ น
จํานวน 1,650,000,000หุ้น และเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)
เป็ นจํานวน 3,300,000,000 หุ้นโดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน

 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate)

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

หุ้นสามัญ

14,878,951,962

0.10

1,487,895,196.20

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-
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3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
3.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม

4,964,475,981 หุ้น

3 หุ้นสามัญเดิม :

0.10

วันที่ 13 – 17 และ

โปรดพิจารณา

20 ธันวาคม 25641

หมายเหตุด้านล่าง

ของบริ ษัทตาม

1 หุ้นสามัญใหม่

สัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering)
เพื่อรองรับการใช้

1 หุ้นสามัญใหม่ : 1

ผู้ถือหุ้นจะได้ รับ

หลังจากได้ รับอนุมตั ิ

โปรดพิจารณา

สิทธิตามใบสําคัญ

หน่วย ใบสําคัญ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

จากที่ประชุม

หมายเหตุด้านล่าง

แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น

แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6

โดยไม่คิดมูลค่า

วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่2/2564 แล้ ว

45,132 หุ้นเดิม:

(ศูนย์บาท)
เมื่อได้ จองซื ้อและ
ได้ รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตาม
ข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขของบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นจะซื ้อหุ้นกู้

4,964,475,981 หุ้น

สามัญของบริ ษัท
ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6)

เพื่อรองรับการแปลง

1,650,000,000 หุ้น

โดยเสนอขาย
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 ปี
นับจากวันที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
วันที่ 13 – 17 และ

โปรดพิจารณา

สภาพของหุ้นกู้

1 หน่วยหุ้นกู้แปลง

แปลงสภาพในราคา

แปลงสภาพ

สภาพ

1,000 บาทต่อหน่วย

1 หน่วยหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นจะได้ รับ

หลังจากได้ รับอนุมตั ิ

โปรดพิจารณา

และเสนอขาย

แปลงสภาพ :

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

จากที่ประชุม

หมายเหตุด้านล่าง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

10,000 หน่วย

โดยไม่คิดมูลค่า

วิสามัญผู้ถือหุ้น

ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ

ใบสําคัญ

(ศูนย์บาท) เมื่อได้

ครัง้ ที่ 2/2564 แล้ ว

ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 7

แสดงสิทธิ

จองซื ้อและได้ รับการ

โดยเสนอขายให้ แล้ ว

จัดสรรหุ้นกู้แปลง

เสร็ จภายใน 1 ปี

สภาพที่เสนอขาย

นับจากวันที่ที่ประชุม

ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ

เพื่อรองรับการออก

3,300,000,000 หุ้น

(TWZ-W7)

สัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ู
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Right Offering)ตาม
ข้ อกําหนด และ
เงื่อนไขของบริ ษัท

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ ้นอยูก่ บั วันที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุ:
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้ มีมติเห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ดังต่อไปนี ้
1) อนุมัติ ก ารออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จํา นวนไม่เ กิ น 4,964,475,981 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ หุ้น ละ 0.10 บาทรวมทัง้ สิ น้
496,447,589.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ
0.10 บาท ซึ่งเป็ นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้ จดั สรร
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้ รับการจองซื ้อในการจัดสรรครัง้ แรกที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระราคา
ค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายนันทุ
้ กรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”)
กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นี ้ส่งผลให้
ผู้จองซื ้อรายใดถือหุ้นถึงหรื อข้ ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ผู้จองซื ้อมีหน้ าที่
ต้ องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
2) อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 6 (“TWZ-W6”) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่
8 ตุลาคม 2564 รวมกับจํานวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ภายใต้ สมมติฐานว่ามีการ
ใช้ สทิ ธิทงจํ
ั ้ านวน โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่
ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6(TWZ-W6) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ มีอตั ราการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิเท่ากับ 0.10 บาท
ต่อหุ้น (ยกเว้ นกรณีการปรับราคาใช้ สิทธิ) ทังนี
้ ้ รายละเอียดโดยสังเขปของ TWZ-W6 ปรากฏตามสรุ ปรายละเอียดเบื ้องต้ น
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) ที่จะ
ออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นเดิม ของบริ ษัท ฯ ที ่จ องซื ้อหุ้น สามัญ เพิ ่ม ทุน ของบริ ษัท ตามสัด ส่ว นการจองซื ้อและ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
3) อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ และให้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
จํานวนรวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย
รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering)(“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม”)
้ านวนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิ
ทังนี
้ ้ ให้ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย ดังกล่าวทังจํ
ได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
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หากมีเ ศษจากการคํา นวณให้ ตัด ทิ ง้ ทุก กรณี โดยผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ รายใดที่ถือ หุ้น ตํ่า กว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิท ธิ
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื ้อเกินสิทธิ ของตนได้ ) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร
สามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้ อยกว่าสิทธิ หรื อเกินสิทธิของตนได้ หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ก็ได้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อตามสิทธิจนครบถ้ วนก่อน หากมีห้ นุ กู้
แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อและชําระเงิน
ค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้ จดั สรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) กรณีมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทงหมดรวมกั
ั้
น ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อ
เกินสิทธิทกุ รายจะได้ รับการจัดสรรตามความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่ซื ้อเกินสิทธิ
(2) กรณี มีห้ ุนกู้แปลงสภาพเหลือน้ อยกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ เกินสิทธิ ทงหมดรวมกั
ั้
น ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื อ้ เกิ นสิทธิ จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ จองซื อ้ เกิน สิทธิ ตามสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมไปเป็ นรอบ ๆ
จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิ
ทั ้งนี ้ บริ ษัท ฯ มีสิท ธิใ ช้ ดลุ ยพินิจพิจ ารณาไม่เ สนอขายหรื อ ไม่จดั สรรหุ้น กู้แ ปลงสภาพ ข้ า งต้ น ให้ ผ้ ูถือ หุ้น เดิมรายใด ๆ
หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบ
ข้ อบังคับใด ๆ ของ ประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อ (ข) เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิ
หรื อต้ องดําเนิ นการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ต้องดํ าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมบางราย
ที่ไม่อยูใ่ นประเทศไทยโดยอาศัยข้ อยกเว้ นที่มีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายต่างประเทศ
4) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ที่จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7(“TWZ-W7”)

จํ านวนไม่เกิ น

3,300,000,000 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.16 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7(TWZ-W7) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอตั ราการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ
้ ้ รายละเอียดโดยสังเขปของ
1 หุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้ นกรณีการปรับราคาใช้ สิทธิ) ทังนี
TWZ-W7 ปรากฏตามสรุ ป รายละเอีย ดเบื อ้ งต้ น ของใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที่จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษัท ทีด ับ บลิว แซด
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) ที่จะออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
5) อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 161,772,080.90บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,651,114,875 บาท
แบ่ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ จํา นวน 16,511,148,750หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.10 บาท เป็ นทุน จดทะเบี ย นจํา นวน
1,489,342,794.10บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
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ทังนี
้ ้ หุ้นสามัญที่ย ัง ไม่ไ ด้ จํา หน่า ยดัง กล่า ว เป็ นหุ้น สามัญ ที่เ หลือ จากการจัด สรรเพื่อ เสนอขายให้ กับ ผู้ถือ หุ้น เดิม ตาม
สัดส่วน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่1/2564จํานวน 1,617,720,809 หุ้น
6) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน1,487,895,196.20บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,489,342,794.10 บาท
แบ่ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ จํา นวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.10 บาท เป็ นทุน จดทะเบี ย นจํา นวน
2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรั บการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นจํานวน
4,964,475,981 หุ้น การออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทครั ง้ ที่ 6 (TWZ-W6)เป็ นจํานวน
4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นจํานวน 1,650,000,000 หุ้น และการออกเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) เป็ นจํานวน 3,300,000,000 หุ้น
7) อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ การออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 6
(TWZ-W6) การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7
(TWZ-W7) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
7.1) จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน เพื่อ รองรับ การออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่มทุน ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น สามัญ เดิม ของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ ้น 496,447,598.10 บาทให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ
ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึง่ เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
7.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 6
(TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของทุนชําระแล้ ว
ของบริ ษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6)คิดเป็ นจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981
หน่วยโดยใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอตั ราการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้ สทิ ธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้ นกรณีการปรับราคาใช้ สทิ ธิ)
7.3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาทคิดเป็ นจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วยราคาเสนอขาย
้ ้นไม่เกิน 330,000,000 บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทังสิ
บริ ษัทที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกําหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
้ ้ ราคาและอัตราแปลงสภาพ
สามารถแปลงเป็ นหุ้นสามัญได้ 5,000 หุ้น ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อหุ้น ทังนี
ดังกล่าวเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ อนั เนื่องมาจากการปรับราคา
แปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิตอ่ ไป
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7.4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7
(TWZ-W7) จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.16 ของทุนชําระแล้ ว
ของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) คิดเป็ นจํานวนไม่
เกิน 3,300,000,000 หน่วย
ในการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ ทั ้งหมด ทางบริ ษัทได้ คํานวณสัดส่วนโดยแบ่งสถานการณ์ ออกเป็ น
4 สถานการณ์ ตามการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากจํานวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ กบั จํานวนหุ้นรองรับการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 6 โดยแบ่ง
การคํานวณดังนี ้
- กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย
- กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50%
- กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75%
- กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจํานวน
14,893,427,941
4,964,475,981
19,857,903,922
4,964,475,981
1,650,000,000
3,300,000,000
9,914,475,981
29,772,379,903

ทุนจดทะเบียนก่ อนการออกหุ้น RO
ออกหุ้นใหม่รองรับ - หุ้น RO
ทุนจดทะเบียนหลังออกหุ้น RO
ออกหุ้นใหม่รองรับ–TWZ-W6
ออกหุ้นใหม่รองรับ–Convertible Bond
ออกหุ้นใหม่รองรับ–TWZ-W7
รวม เพิ่มทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนใหม่
กรณีไม่ มีการจอง RO
หุ้นเรี ยกชําระแล้ ว
หุ้นรองรับทังหมด
้
กรณีจอง RO 50%
หุ้นเรี ยกชําระแล้ ว
หุ้นรองรับทังหมด
้
กรณีจอง RO 75%
หุ้นที่เรี ยกชําระแล้ ว
หุ้นรองรับทังหมด
้
กรณีจอง RO 100%
หุ้นที่เรี ยกชําระแล้ ว
้
หุ้นรองรับทังหมด
% หุ้นรองรั บกรณีไม่ มีการจอง RO

14,893,427,941
4,950,000,000
17,375,665,932
7,432,237,991
18,616,784,927
8,673,356,986
19,857,903,922
9,914,475,981
33.24%
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% หุ้นรองรั บกรณีจอง RO 50%
% หุ้นรองรั บกรณีจอง RO 75%
% หุ้นรองรั บกรณีจอง RO เต็มจํานวน

42.77%
46.59%
49.93%

3.1.1การดําเนินการของบริษัทกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ ปัดเศษของหุ้นทิ ้งทุกกรณี
3.2

แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม

ประเภท
หลักทรั พย์

จํานวนหุ้น

ร้ อยละต่ อ

หมายเหตุ

ทุนชําระแล้ ว1/

หุ้นสามัญ

.....................

.....................

.........................................

หุ้นบุริมสิทธิ

.....................

.....................

.........................................

.....................

.....................

.........................................

หุ้นสามัญ

.....................

.....................

.........................................

หุ้นบุริมสิทธิ

.....................

.....................

.........................................

หุ้นสามัญ

.....................

.....................

.........................................

หุ้นบุริมสิทธิ

.....................

.....................

.........................................

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประชาชน

บุคคลในวงจํากัด

1/

ร้ อยละต่อทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนมีมติให้ มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

4 กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 19พฤศจิกายน2564 เวลา 10.00 น.โดยวิธีการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องโดย
 กําหนดวันปิ ดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตัง้ แต่วันที่……………………………
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็จ
 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ในการเสนอขายหุ้น Right Offering และผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
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5 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
5.1. บริ ษัทจะทําการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14

วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดําเนินการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบ
5.2. บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
6 วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต ทังการลงทุ
้
นในธุรกิจ
รถยนต์ พลังงานไฟฟ้า และ/หรื อธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทัง้ สมุนไพรอื่นๆ และ/หรื อธุรกิจที่ เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จ
้ าไปชําระหนี ้
ในปั จจุบนั ของบริ ษัทและ/หรื อธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสร้ างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ แก่บริ ษัทได้ ในอนาคตรวมทังนํ
สถาบัน การเงิ น และหนี ส้ ิน ที่ มี ภ าระผูกพัน อื่ น ๆ และใช้ เ ป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ยนให้ กับ บริ ษั ท โดยทางบริ ษั ท ขอสรุ ป รายละเอี ย ด
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็ นดังนี ้
6.1 เงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวน
496,447,598.10 บาท เพื่อใช้ ชําระหนี ้หุ้นกู้ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่นๆในอนาคตและเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
หมายเหตุ
การใช้ เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ เงินได้ ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทังความเหมาะสม
้
ในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริ ษัทเห็นว่ามีผลตอบแทน
ที่ดีและเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องรายการการ
ได้ มาและจําหน่ายไปให้ ถกู ต้ องต่อไป
6.2 เงินจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 496,447,598.10 บาท เพื่อเป็ นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจน
ธุรกิจในอนาคตที่บริ ษัทคาดว่าจะนํามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดี
ขึ ้น อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
-

เงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต จํานวน 300,000,000 บาท

-

เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจํานวน 196,447,598.10 บาท
หมายเหตุ
การใช้ เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ เงิ นได้ ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทัง้ ความ
เหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริ ษัทเห็น
ว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ในเรื่ องรายการการได้ มาและจําหน่ายไปให้ ถกู ต้ องต่อไป
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6.3 เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 330,000,000 บาท โดยวัตถุประสงค์มีดงั นี ้
-

เพื่ อ เป็ นเงิ นลงทุน เพิ่มเติม ในธุร กิ จ ที่ ดํา เนิ น การอยู่ใ นปั จ จุบัน ตลอดจนธุร กิ จ ในอนาคตที่ บ ริ ษั ท คาดว่า จะนํา มา
ซึง่ รายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จํานวน 100,000,000 บาท และธุรกิจกัญชง-กัญชา และ
พืชกระท่อม รวมทังสมุ
้ นไพรอื่นๆ จํานวน 50,000,000 บาท

-

ชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี ้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆจํานวน 100,000,000 บาท

-

เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ย นในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และเงิ น ทุน สํ า รองสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ในอนาคตจํ า นวน
80,000,000 บาท

-

สํารองใช้ ชําระคืนหุ้นกู้ กรณีเงินที่ได้ จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ
หมายเหตุ
การใช้ เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ เงิ นได้ ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทัง้ ความ
เหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริ ษัทเห็น
ว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ในเรื่ องรายการการได้ มาและจําหน่ายไปให้ ถกู ต้ องต่อไป

6.4 เงินจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน 330,000,000 บาท เพื่อใช้ ชําระหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าวไม่ได้ ถกู ใช้ สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็ นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตรวมถึงธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดให้ กบั ธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่บริ ษัทและชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินและเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
หมายเหตุ
การใช้ เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ เงินได้ ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทัง้ ความ
เหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริ ษัทเห็นว่า
มีผลตอบแทนที่ดีและเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ใน
เรื่ องรายการการได้ มาและจําหน่ายไปให้ ถกู ต้ องต่อไป
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สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เป็ นดังนี ้
ลําดับที่

รายละเอียด

ความต้ องการเงินทุน

% เงินเพิ่มทุน

ระยะเวลา

1.

เพื่อชําระคืนหุ้นกู้

420,000,000.00

25.41%

ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

2.

เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการ

150,000,000.00

9.08%

ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

340,000,000.00

20.57%

ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

อยู่ในปั จจุบนั
3.

เพื่อเป็ นเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจ
ในอนาคต

4.

เพื่อชําระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

330,000,000.00

19.96%

ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567

5.

เพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน

100,000,000.00

6.05%

ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เพื่อนําไปใช่เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท

312,895,196.20

18.93%

ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

รวม

1,652,895,196.20

100.00%

และหนี ้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ
6.

หมายเหตุ
การใช้ เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ เงินได้ ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น
ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริ ษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็ นประโยชน์กับ
บริ ษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องรายการการได้ มาและจําหน่ายไปให้ ถกู ต้ องต่อไป

7

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
7.2 เสริมสร้ างโรงสร้ างทุนและฐานะทางการเงินของบริ ษัทให้ มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
ทําให้ บริษัทมีรายได้ และกําไรเพิ่มขึ ้นจากการประกอบกิจการ ซึง่ จะส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
ในอนาคตหากผลประกอบการมีกําไรตามเป้าหมาย
7.3 ลดภาระดอกเบี ้ยจ่ายและลดการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินและหุ้นกู้ เพื่อลดความเสี่ยงที่บริ ษัทจะผิดนัดชําระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ และยังช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี ้ย
7.4 การออกหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุน และการออกหุ้น กู้แ ปลงสภาพ จะทํา ให้ บ ริ ษั ท สามารถชํา ระหนี ห้ ้ ุน กู้ที่ จ ะครบกํา หนด
วัน ที่ 24 มกราคม 2565 สามารถชําระได้ ตามกําหนดที่จะชําระคืนได้

8

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 สภาพคล่องเพิ่มขึ ้นผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื ้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ ้น
8.2 นโยบายเงินปั นผลผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปั นผลจากการที่บริ ษัทดําเนินการเพิ่มทุนจะนํามา
ซึง่ เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทังสมุ
้ นไพรอื่นๆ และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้ องที่มีศกั ยภาพที่จะสร้ างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้ แก่บริ ษัท ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทมีผลกําไรเพิ่มขึ ้นจาก
ผลการดํา เนิน งานทัง้ นี ้ บริ ษัท มีน โยบายจ่า ยเงิน ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น ในอัต ราไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 40 ของกํา ไรสุท ธิ
หลัง หัก ภาษี แ ละสํา รองตามกฎหมายทัง้ นี ค้ ณะกรรมการของบริ ษัท มีอํา นาจในการพิจ ารณายกเว้ น ไม่ดํา เนิน การ
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ตามนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าว
จะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้ เป็ นทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู้ ใช้ เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษัท หรื อกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต
8.3 บริษัทได้ รับเงินทุนเข้ ามาเพิ่มขึ ้น จะทําให้ บริ ษัทสามารถดําเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุน
ในธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยทําให้ สถานภาพทางการเงินเข้ มแข็งขึ ้น ซึง่ จะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว
9

รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิม
ของบริ ษัท จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 – 3 (ในหัวข้ อ Dilution
Effect)ของรายงานแจ้ งมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 9/2564
- ผู้ถือหุ้นจะได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสัดส่วน 5,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคํานวณ
ให้ ตดั ทิ ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทรายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 5,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้
(แต่สามารถจองซื ้อเกินสิทธิของตนได้ )

10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
10.1 เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทมีความจําเป็ นที่จะต้ องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้ อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้ อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)ในครัง้ นี ้ เนื่องจากบริ ษัทมีแผนที่จํานะเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้ อ 6
นอกจากนี ้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและเห็นว่าการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)เป็ นแนวทางการระดมทุนที่มี
ความเหมาะสม และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ซึ่งจะทําให้ บริ ษัทได้ รับเงินทุน ในระยะเวลาอันสั ้น
อีกทัง้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็ นการให้ สิทธิ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทส่วนร่ วมในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน และมีสิทธิได้ รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริ ษัทร่ วมกัน
ในอนาคต
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10.2 ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
บริ ษัทคาดว่าจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทัง้
หุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายในปี 2564* โดยบริ ษัทจะนํา
เงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้ อ 6 ข้ างต้ น
หมายเหตุ: ระยะเวลาที่บริษัทจะได้ รับเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกําหนดวันจองซื ้อ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั วันที่
ที่ประชุมวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2564
10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) พร้ อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ และการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้ อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษั ท ที่ จ องซื อ้ และได้ รับ จัดสรรหุ้น กู้แ ปลงสภาพที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น เดิมตามสัดส่วนการถื อ หุ้น
(Rights Offering) ในครัง้ นี ้ มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เนื่องจาก
บริษัทมีแผนที่จะนําเงินที่ได้ จากการระดมทุนครัง้ นี ้ไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุในรายละเอียดที่กล่าวมาในข้ อ 6
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนทังหมดที
้
่บริ ษัทออกและเสนอขายในครัง้ นี ้มีผ้ จู องซื ้อเต็มจํานวน บริ ษัทจะสามารถระดม
ทุนได้ เป็ นจํานวนประมาณ 496,447,598.10 บาท ซึ่งบริ ษัทมีแผนที่จะใช้ เงินเพื่อใช้ ชําระหนี ้หุ้นกู้ตลอดจนการประกอบ
ธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่นๆในอนาคต และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทต่อไป สําหรับในส่วนของการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เต็มจํานวน บริ ษัทจะสามารถระดมทุนได้ เป็ นจํานวน
ประมาณ 496,447,598.10 บาท โดยบริ ษัทมีแผนที่จะนําเงินที่ได้ รับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเป็ นเงินลงทุน
เพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซึง่ รายได้
นอกจากนี ้ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการการแปลงสภาพของหุ้นกู้สภาพในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่ม
ทุนทังหมดที
้
่บริ ษัทออกและเสนอขายในครัง้ นี ้มีผ้ จู องซื ้อเต็มจํานวน บริ ษัทจะสามารถระดมทุนได้ เป็ นจํานวนประมาณ
330,000,000.00 บาท ซึ่งบริ ษัทมีแผนที่จะใช้ เงินเพื่อเป็ นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจน
ธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซึง่ รายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น
อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจกัญชง-กัญชา และ
พืช กระท่อ ม รวมทั ้งสมุน ไพรอื่น ๆ จํ า นวน รวมถึง การชํ า ระคืน เงิน กู้สถาบัน การเงิน และหนี ้สิน ที่มีภ าระผูกพัน อื่น ๆ
และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต สําหรับในส่วน
ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้น
มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) เต็มจํานวน บริ ษัทจะสามารถระดมทุน
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ได้ เป็ นจํานวนประมาณ 330,000,000.00 บาท ซึ่งบริ ษัทมีแผนที่จะใช้ เงินเพื่อเพื่อใช้ ชําระหนี ้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ ถกู ใช้ สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็ นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดให้ กบั ธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่บริ ษัทและชําระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินและเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering)
พร้ อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้ อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ รวมถึงการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จอง
ซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็ น
การดําเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริ ษัท ซึง่ จะทําให้ บริ ษัทสามารถนําเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนไปใช้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้ อ 6 ข้ างต้ นได้ ซึง่ การดําเนินการตามที่กล่าวมานี ้จะเป็ นผลดีต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทในการเสริ มสร้ างความมัน่ คงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของ
บริ ษัท ซึ่งจะทําให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนหนี ้สินต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริ มสร้ างสภาพคล่องทางการเงินให้ แก่บริ ษัท ทั ้งนี ้
ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ สถานะทางการเงินของบริ ษัทโดยรวมดีขึ ้น อันจะ
ส่งผลให้ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง
11 คํารั บรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัท ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทําการหรื อ
ละเว้ นการกระทําการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวและก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท บริ ษัทสามารถเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทไม่เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดจะแจ้ งให้ บริ ษัทดําเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทไม่ดําเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
แจ้ งผู้ถือหุ้นนันๆ
้ สามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ หากการกระทําการหรื อละเว้ นกระทําการใดของ
กรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ
้ นเหตุให้ กรรมการ
หุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนันเป็
ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ บริ ษัทอาจฟ้องเรี ยกให้ กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืน
ประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริ ษัทได้ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท จะแจ้ งให้ บริ ษัทดําเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริ ษัทไม่ดําเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่
ได้ รั บ แจ้ ง ผู้ถื อ หุ้น ดัง กล่า วสามารถใช้ สิท ธิ ฟ้ องเรี ย กคื น ประโยชน์ จ ากกรรมการนั น้ แทนบริ ษั ท ได้ ต ามมาตรา 89/18
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
12. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ

วัน เดือน ปี

ขัน้ ตอนการดําเนินการ

1.

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2564

8 ตุลาคม 2564

2.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564

26 ตุลาคม 2564

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น
Right Offering และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date)
3.

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่2/2564เพื่อขออนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

19 พฤศจิกายน 2564

4.

ดําเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ

ภายใน 14 วันนับแต่

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

วันที่ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564
มีมติอนุมตั ิ

5.

วันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ*

วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: ระยะเวลาของวันจองซื ้อ ยังมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั วันที่จดั ประชุมวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2564
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ................................................................กรรมการผู้มีอํานาจลานมือชื่อแทนบริษัท
(นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร)

ลายมือชื่อ............................................................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์)
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