ที่ TWZEGM 02/2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
2. สรุปสาระสําคัญการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 6
(TWZ-W6)
3. สรุปสาระสําคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
4. สรุปสาระสําคัญการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7
(TWZ-W7)
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง และ/หรือ ส่งมอบให้แก่บริษัท
และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่
19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด
คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) 269 ถนนรัช ดาภิเ ษก แขวงรัช ดาภิเ ษก เขตดิ น แดง จั ง หวัด กรุง เทพมหานคร 10400
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

หลักการและเหตุผล

ด้ว ยบริษัทฯ ได้จัด การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2564ซึ่ง จัด ขึ้น เมื่อ วั น ที่30
เมษายน 2564โดยบริษัทฯ ได้จัดทํา และนําส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสําเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2564ซึ่ง จัด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2564
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
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การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.10 บาท

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีหุ้นกู้ที่จะถึงวันครบกําหนดชําระในวันที่ 24 มกราคม 2565 รวมถึง
มีแผนในการลงทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดังนั้นบริษัทจึงจําเป็นต้องเตรียมเงินทุน โดย
การขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน
4,964,475,981 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
เอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยหากมีการจองเต็มจํานวน
บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 496,447,598.10 บาท ซึ่งบริษัทจะใช้
ในการชําระหนี้หุ้นกู้ที่จะถึงกําหนดครบชําระในวันที่ 24 มกราคม 2565 จํานวนไม่เกิน
420,000,000.00 บาท และส่วนที่เหลืออีกจํานวน ไม่เกิน 76,447,598.10 บาท
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน(การใช้เงินทุน
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุน
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆ
อื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับ
บริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่อง
รายการการได้มาและจําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป) โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิและชําระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้นทุก
รอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกิน
กว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนมากกว่า หรือเท่ากับจํานวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อ
เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชําระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจํานวน
ที่แสดงความจํานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
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2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่า
สิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจํานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการ
คํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้รับจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายได้จองซื้อและชําระ
ราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรร
หุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการ
จัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนํา
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น มาคูณด้วย
จํานวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชําระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่า
ไม่มหี ุ้นเหลือจากการจัดสรร
กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนRight Offering
นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึง หรือข้ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซื้อ
หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดของบริ ษัท ผู้ จ องซื้ อ มีห น้ า ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ใน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering (Record Date) คือ 26 ตุลาคม
2564 และกําหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือวันที่ 13 – 20ธันวาคม 2564
รวมทั้งสิ้น 6 วันทําการ อย่างไรก็ดี การกําหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและ
ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
ในการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการออก
และเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Right
Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง
1) การกําหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering ซึ่งรวมไปถึง
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1.1) จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
1.2) วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
1.3) อัต ราส่ ว นการเสนอขายสํา หรั บ การเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ม ทุ น (Right
Offering) (กล่าวคืออัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (Right Offering)
1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Right Offering และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการข้างต้น
2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามรับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที่จําเป็นหรือเกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ขา้ งต้น
3) การลงนามรับ รอง สลัก หลัง และ/หรือส่งมอบ คํา ขออนุญาตและขอผ่อนผัน
รวมถึ ง คํ า ขอหลั ก ฐานใดๆ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่
ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจด
ทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และให้มีอํานาจดําเนินการใดๆ อันจําเป็นสําหรับการจัดสรรหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วง
ในการดําเนินการต่างๆข้างต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
อาจเป็น ผลให้ (ก) เป็นการกระทํา การขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบัง คับใด ๆ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดําเนินการ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นหุ้น
สามั ญ เพิ่ มทุ น ดั ง กล่ า วให้แ ก่ผู้ ถือหุ้ น เดิม บางรายที่ไ ม่อยู่ ในประเทศไทยโดยอาศั ย
ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น ที่ราคา
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เสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่โดยหากมีการจองเต็มจํานวน บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้นเป็น
จํานวนเงินไม่เกิน 496,447,598.10 บาท เพื่อใช้ชําระหนี้หุ้นกู้ที่จะถึงกําหนดชําระ
ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่นๆในอนาคตและเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน
4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วน
การจองซื้อ

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TWZ-W6)”)จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ออกใหม่ต่อ 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)โดยไม่คิดมูลค่า (ราคา
เสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.10 บาท/หุ้น
และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6
(TWZ-W6) เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าว
ทิ้งทั้งจํานวน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้ า ที่บ ริหาร หรือบุค คลที่ ค ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด และ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ตามจําเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6(TWZ-W6) ได้ทุกประการ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ จัดทําหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็น หรือ
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)และการ
นําใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่6 (TWZ-W6) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแรงให้บริษัท เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินงาน และ
เพื่อสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน
4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุมัติก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้แ ปลงสภาพให้แ ก่ผู้ถือ หุ้น เดิม ของบริษัท ฯ ที่มีสิท ธิไ ด้รับ
การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต
ที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดําเนินงาน
ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่ง
แบ่งเป็นจํานวนเงินสําหรับ(1) ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท
และ (2) ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จํานวนไม่เกิน
50.00 ล้านบาทรวมถึงเพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาทและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต จํานวนเงินไม่เกิน 80.00
ล้านบาท และสํารองใช้ชําระคืนหุ้นกู้ กรณีเงินที่ได้จากการระดมทุนในการขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวน 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
หากมีเศษจากการคํานวณให้ตัดทิ้งทุกกรณีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า
1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวม
ทั้ ง สิ้ น ไม่ เ กิ น 330,000,000 บาท โดยผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ รายใดที่ ถื อ หุ้ น ต่ํ า กว่ า
45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกิน
สิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้น กู้
แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชําระ
เงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้
จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1)
กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่
จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรร
ตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินสิทธิ
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(2)
กรณีมีหุ้น กู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่า จํา นวนความต้องการของผู้ถือหุ้น
ที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือ
หุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้ อ งปฏิ บั ติ ห รื อ ต้ อ งดํ า เนิ น การใดๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
(ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่
ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
(Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
อย่ า งไรก็ ต าม การออกและเสนอขายหุ้ น กู้แ ปลงสภาพในครั้ ง นี้ จะทํ า ให้บ ริ ษั ท ฯ
สามารถระดมทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด และยังไม่เกิดผลกระทบ
Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้น
เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กําหนดไว้ไม่ต่ํากว่าราคา
ตลาดปั จ จุ บั น ส่ ว นผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม (Control
Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจํานวนแก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรอย่างไรก็ดีในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจํานวนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกําไร ดังนี้
-

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

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบ
แสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับ
Dilution Effect ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4 ตามลําดับ
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โดยเมื่อเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าที่
ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัทฯ และจะ
ได้รับดอกเบี้ยตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่า
เหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ ทําให้
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกําไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต
ทั้งนี้ ได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด และเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดหรือดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ทุกประการที่เห็นสมควร และภายใต้ขอบเขต
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยการคํานวณและวิธีการชํา ระ
ดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลง
สภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือการ
กําหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
(2) การแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาและบุ ค คลต่ า ง ๆ (เช่ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และ
ที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
(3) เจรจา ตกลง เข้า ทํา แก้ ไ ข เพิ่มเติม ลงนามสลัก หลัง และรั บ รองในเอกสาร
สัญญา คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการ
ขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อการยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม
การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงาน
ผลการขายและเอกสารต่าง ๆ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
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หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ การนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(4) มอบอํ า นาจให้ บุ ค คลใด ๆ เป็ น ผู้ รั บ มอบอํ า นาจช่ ว งเพื่ อ กระทํ า การและ
ดําเนินการที่กําหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ
(5) ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้การดําเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นจนสําเร็จลุล่วง
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย หรือคิดเป็น
มู ล ค่ า หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพที่ เ สนอขายไม่ เ กิ น 330,000,000 บาท เพื่ อ เป็ น เงิ น ลงทุ น
เพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่า
จะนํามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัท
ปรับ ตัวดีขึ้น อันเป็น ประโยชน์สู ง สุด แก่ บ ริษัท และผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซึ่ง แบ่ ง เป็ น
จํานวนเงินสําหรับ(1) ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และ (2)
ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จํานวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท
รวมถึงเพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ เป็นจํานวน
เงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาทและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต จํานวนเงินไม่เกิน 80.00 ล้านบาท
และสํารองใช้ชําระคืนหุ้นกู้ กรณีเงินที่ได้จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไม่เพียงพอรวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมวิส ามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 2/2564 พิจ ารณามอบ
อํานาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพครั้ง นี้ ถือ เป็น การวางรากฐานและเพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง ให้ทั้ง โครงสร้ า งทาง
การเงินในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในอนาคต
และทําให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสลงทุนในบริษัทฯ เพิ่มในราคาเหมาะสม

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)
จํา นวนไม่เ กิน 3,300,000,000 หน่ว ย เพื่อ จัด สรรให้แ ก่ผู้ถือ หุ้น ที่จ องซื้อ และได้รับ การจัด สรรหุ้น กู้
แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

หลักการและเหตุผล

เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 7(TWZ-W7) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7(TWZ-W7)”) ชนิดระบุผู้ถือ
และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วน
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จํา นวนหุ้ น ที่ผู้ ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ ในอั ต ราส่ ว น 1 หน่ว ยหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพ ต่ อ
10,000 หน่ ว ยใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ ง ที่ 7ราคาหน่ ว ยละ 0 บาท จํ า นวนไม่ เ กิ น
3,300,000,000 หน่วย โดยมีสรุป สาระสํ าคัญของการออกและเสนอขายใบสํา คัญ
แสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้า ที่บ ริหาร หรือบุค คลที่ค ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด และ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครั้ง ที่ 7 (TWZ-W7) รวมทั้ง มีอํา นาจดํา เนิน การต่า ง ๆ ตามจํา เป็น และสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทําลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบ
ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7)เข้าจดทะเบียน
เป็น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ตลอดจนดํา เนิน การขออนุญ าต
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณามอบอํานาจ
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จําหน่ายของบริษัท

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจําหน่ายซึ่งคงเหลือจากการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจําหน่ายจํานวนดังกล่าว
บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วา ม ป ระ สง ค์ จ ะ ล ด ทุ น จ ดท ะเบี ยนข องบ ริ ษั ท ฯ จํ า น ว น
161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,651,114,875.00 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 14,893,427,941 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจําหน่าย
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ซึ่ง คงเหลือ จากการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ตามสัด ส่ว น (Right Offering) ตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จํานวน 1,617,720,809 หุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 161,772,080.90 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
จํานวน 1,651,114,875.00บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํ านวน 16,511,148,750 หุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่ง
ออกเป็น14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับ การลดทุน จดทะเบีย นข้ า งต้ น บริ ษัท ฯ ต้ องดํา เนิน การแก้ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไป
ตามคําสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

หลักการและเหตุผล

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,489,342,794.10 บาท

(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่น
สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น

14,893,427,941 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.10 บาท

(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสน
สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ

14,893,427,941 หุ้น

(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสน
สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ ทั้งนี้ ให้บุค คลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล

เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ โดยการออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,489,342,794.10บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,977,237,990.30 บาท
แบ่งออกเป็น29,772,379,903 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,977,237,990.30 บาท
แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดําเนินการแก้ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไป
ตามคําสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

หลักการและเหตุผล

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

2,977,237,990.30 บาท

(สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสาม
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น

29,772,379,903หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.10 บาท
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(สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามหุ้น)
(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ความเห็นคณะกรรมการ

การลงมติ

วาระที่ 10

29,772,379,903หุ้น

(สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามหุ้น)
- หุ้น
(-)”
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ ทั้งนี้ ให้บุค คลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
อีกจํานวน 1,487,895,196.20บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,489,342,794.10 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5
บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน
14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3 หุ้นเดิม
ต่อ1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการออก
แ ล ะ เ ส น อ ข า ย ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่ จ ะ ซื้ อ หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ต่อ 1หุ้นสามัญ คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย โดยกําหนดราคา
หน้าตั๋ว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 330,000,000 บาท
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(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออก
แ ล ะ เ ส น อ ข า ย ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่ จ ะ ซื้ อ หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ
10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ 1)รองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ(Right Offering) 2) รองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) 3) รองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) 4) รองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้อย่างไรก็ดี
เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ
ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date)
ในวันอังคารที่26ตุลาคม 2564โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XA (XA: XR, XW และ XB)ในวันจันทร์ที่ 25ตุลาคม2564
อนึ่ง สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียน
ให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยบริษัทฯ จึงดําเนินการจัดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
โดยพร้อมเพรียงกัน
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจ
ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงอาจมีความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการประชุม เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบ SET portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
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ในกรณีที่ผูผู้ถือหุ้นไม่สามาารถเข้าร่วมประะชุมได้ด้วยตนเออง และมีความปประสงค์จะมอบบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
และออกเเสียงแทนตน โปรดใช้
โ
หนังสือมอบฉั
อ
นทะแบบบ ก. หรือแบบบ ข. แบบใดแบบบหนึ่ง ส่วนผูผู้ถือหุ้นต่างชาติติซึ่งแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดีดียน (Custodiaan)เป็นผู้รับฝากกและดูแลหุ้น โปปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมมาด้วยลําดับที่ 9 และเพื่อ
เป็นการรัักษาสิทธิ และผผลประโยชน์ของผู
อ ้ถือหุ้นกรณี
ณีไม่สามารถเข้าร่
า วมประชุมได้ด้วยตนเอง แลละมีความประสสงค์จะมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิ
ก
ส ระะของบริษัท ฯ เข้
เ า ประชุม แล ะออกเสีย งแทนตน ผู้ถือ หุ้น สามารถมอบฉั
ส
ฉัน ทะโดยใช้หนัน ง สือ มอบ
ฉัน ทะแบ บ ข. ให้ก รรมการอิส ระของบบริษัทฯ เข้า ร่วมประชุ
ว
ม และะออกเสีย งลงคคะแนนแทนผู้ถถืือหุ้นได้ โดยปประวัติของ
ป
่ง ที่ส่ง มาด้ว ยลําดั
า บ ที่ 6 ออย่า งไรก็ต ามบ ริษัท ฯ จะ
กรรมการรอิส ระที่เ ป็น ผู้รัร บ มอบฉัน ทะ แทนผู้ถือ หุ้น ปรากฏตามสิ
ดําเนินการรประชุมตามข้อบั
อ งคับบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุ
ง
มผู้ถอหุ
ื ้น รายละเอียดปรากฏตามสิสิ่งที่ส่งมาด้วยลํําดับที่ 8
อย่างไรก็ตามผู
ต ้ถือหุ้นสามมารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผผ่านสื่ออิเล็กทรรอนิกส์ (E-EGM
M) โดยบริษัทใชช้ระบบของ
บริษัท อินเวนท์
น เทค ซิสเทท็มส์ (ประเทศไไทย) จํากัด ซึ่งเป็
เ นผู้ให้บริการทที่สอดคล้องตามมข้อกําหนดของงสํานักงานพัฒนาธุ
น รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ
ท กส์ บริษัทจึ
ท งขอแจ้งให้ทราบถึ
ร งวิธีการเข้ข้าร่วมประชุมผ่านสื
า ่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–EGM) ดังนี้
1. ผู้ถือหุห้นที่ประสงค์จะเข้
ะ าประชุมด้วยตั
ย วเองกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุ
ว
มผ่านลิลิงก์
httpps://app.invenntech.co.th/TW
WZ100430R หรื
หอ
สแกนน QR Code

ตั้งแตต่วันที่ 12 พฤศศจิกายน ถึง 19 พฤศจิกายน 2564
2 เอกสารขของท่านจะได้รับบการตรวจสอบบเพื่อยืนยัน
ตัวตนนของผู้ถือหุ้น และหลั
แ
งจากที่การลงทะเบี
ก
ยนไได้รับอนุมัติเรียบร้
ย อยแล้ว ท่านนผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail
พร้อมด้
ม วยชื่อผู้เข้าใชช้งานระบบ (Ussername) และะรหัสผ่าน (Passsword) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ
า
เพื่อใช้
ใ ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู
า ่ระบบในวันประชุ
ป มตั้งแต่เวลลา 08.00 น. เปป็นต้นไป ทั้งนีโปรดศึ
้โ
กษา
รายลละเอียดเพิ่มเติมในคํ
ใ าชี้แจง วิธีการลงทะเบี
ก
ยน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาานที่ต้องแสดง และส่
แ งมอบ
ให้แก่กบริษัท รวมทั้งวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถืถ้ อื หุ้นผ่านสื่ออิเล็
เ กทรอนิกส์ตามมสิ่งที่ส่งมาด้วยลลําดับที่ 7
2. ผู้ถือหุ้ นซึ่ งประสงค์ค์ ที่จ ะแต่ งตั้ งผู้รัรั บมอบฉัน ทะผูผู้ ถือหุ้น ที่ไ ม่ สา มารถเข้า ร่วมปประชุ มในรู ป แบบบผ่ านสื่ อ
ก
กส์ (E–EEGM) ของบริษัษัทได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามาารถมอบฉันทะใให้บุคคลใดบุคคลหนึ
ค ่งตาม
อิเล็กทรอนิ
ความมประสงค์ หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระะแทนการเข้าร่วมประชุ
ว
มด้วยตตนเองโดยการลลงทะเบียน
ผ่านลิลิงก์ https://appp.inventech.co.th/TWZ1000430R หรือ
สแกนน QR Code

ตั้งแตต่วันที่ 12 พฤศศจิกายน ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 และโปรดใใช้หนังสือมอบฉฉันทะแบบ ก. หรื
ห อแบบ ข.
แบบใใดแบบหนึ่ง ส่วนผู
ว ้ถือหุ้นต่างชชาติซึ่งแต่งตั้งใหห้คัสโตเดียน (Custodian)
(
เป็นผู้รับฝากแและดูแลหุ้น
โปรดดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม ตามสิ่งที่ส่สงมาด้วยลําดับที่ 9 (หนังสือมออบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.
และแแบบ ค.) ที่ได้จัดส่
ด งให้ผู้ถือหุ้นพร้
พ อมหนังสือเชิญประชุ
ญ มฉบับนี้ และส่งเอกสารฉบับจริงมายัง
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บริษัท ทีดับบลิวแซดด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชนน)
(ส่วนงานเลขานุ
น
การบริษัท)
เลขทีที่ 269 ถนนรัชดาภิ
ด เษก แขวงรััชดาภิเษก เขตดิดินแดง กรุงเทพพมหานคร 104000
เบอร์ร์โทรศัพท์ 02-2275-9789
ภายใในวันที่ 18 พฤศศจิกายน 2564 (บริษัทขอสงวนนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินวันเวลาที่บริษัษทกําหนด)
โดยเอกสารของท่านจะได้
น รับการตตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของงผู้ถือหุ้น หลังจากที่การลงทะเเบียนได้รับ
จ รับ E-mail พร้อมด้วยชืชื่อผู้ใช้งานระบบบ (Username) และ
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้
รหั ส ผ่ า น (Passwoord) และคู่ มือการเข้
อ
า ใช้ ง านนในระบบเพื่ อ ให้ ผู้ รั บ มอบฉันนทะ ใช้ล็อกอิน (Log-in)
ป กษารายละเอียดเพิ่มเติมในคํ
ใ าชี้แจง
เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึ
วิธีการลงทะเบี
า
ยนการมอบฉันทะ เอกสารหลั
เ
กฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แกก่บริษัท รวมทั้งวิ
ง ธีการเข้า
ร่วมปประชุมสามัญผูถืถ้ ือหุ้นผ่านสื่ออิเล็
เ กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลํ
ย าดับที่ 7
ทั้งนี้ เพื่อให้
ใ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุค้มครองข้อมูลส่สวนบุคคลพ.ศ. 2562 บริษัทฯจึจึงตระหนักถึงความสํ
ค าคัญ
ของข้อมูลส่
ล วนบุคคลของงผู้ถือหุ้นและ/หหรือผู้รับมอบฉัันทะจึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบบถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งาน
เปิดเผยแลละประมวลผลข้ข้อมูลส่วนบุคคลลที่สามารถระบุยืยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หหรือผู้รับมอบฉันนทะตามแนวปฏิฏิบัติในการ
ประมวลผผลข้อมูลส่วนบุคคลสํ
ค าหรับการปประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้
ง วยลําดับที่ 10
ข ยนเชิญผู้ถือหุ
อ ้นทุกท่านเข้าร่
า วมประชุมตามม วัน เวลา ดังกล่
ก าวข้างต้นจักขขอบพระคุณยิ่ง
บริษัทจึงขอเรี
ข
ขอแสดงความนั
ับถือ
บ ษัท ทีดับบลิวแซด
บริ
ว คอร์ปอเรรชั่น จํากัด (มหาาชน)

(นนายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร)
ก
กรรมการผู
้มีอํานาจลงนาม
น

หากมีคําถามหรื
ถ
อข้ อสงสัสัยเกี่ยวกับการเพิ่มทุน / หุ้นกู้แปลงสภาพ
แ
ฯลลฯ
สอบถามข้ข้ อมูลเพิ่มเติมได้
ไ ที่ LINE ID: @twz‐insigh หรื อ สแกน QR
Q CODE
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