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TWZ 024/2560 
 

1 สงิหาคม 2560 
 

เรื�อง  แจ้งสทิธิในการได้รับจดัสรรหุ้นแบบมอบอํานาจทั�วไป ครั (งที� 1 (General Mandate)  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่นการถือหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่

 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

 

ตามมติที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
เมื�อวนัที�  28 เมษายน พ.ศ. 2560 ให้บริษัทฯ จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั�วไป (General 
Mandate) จํานวน ไมเ่กิน 1,800,000,000 หุ้น เพื�อเสนอขายให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่
ละคนถืออยู่ (Right offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุในคราว
เดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที�เสนอขายและรายละเอียดและเงื�อนไข
ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว โดยการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่วให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วนัที�บริษัทจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครั (งถัดไป หรือภายในวนัที�กฎหมายกําหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามญั            
ผู้ ถือหุ้นประจําปีในครั (งถดัไป ทั (งนี (แล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ           
ที�เกี�ยวข้อง รวมทั (งดําเนินการต่างๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว และลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่าง  ๆ
และหลกัฐานที�จําเป็น และเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงการติดตอ่ และการยื�นคําขออนญุาต เอกสาร
และหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว 

 

 ทั (งนี ( บริษัทฯ มีความประสงค์ใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื�อรองรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และ เพื�อเตรียมขยาย
การลงทนุของบริษัทฯ โดยเป็นการลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั (งบนพื (นดิน (โซลาร์ฟาร์ม)
สาํหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที� 2 โครงการละ 5 เมกะวตัต์ รวมเป็น 10 เมกะวตัต์ และเพื�อเป็น
เงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั (งการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก และ/หรือ ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัท โดยการเข้าไปลงทนุ ดําเนินโครงการและหรือเข้าไป
ร่วมลงทุน ในโครงการต่าง ๆ ดงักล่าวทั (งทางตรงและทางอ้อม ซึ�งโครงการในอนาคตดังกล่าวทั (งหมดจะนํามาซึ�งรายได้           
ที�เพิ�มขึ (นและสง่ผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ (น อนัเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทมี
แผนการใช้เงินเพิ�มทนุดงัมีรายละเอียดดงันี ( 
 
จาํนวนเงนิที�คาดว่าน่าจะได้รับจากการเพิ�มทุน  445,479,134 บาท 
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วัตถุประสงค์ใช้เงนิเพิ�มทุน จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 
1. โครงการโซลาร์ของสหกรณ์ระยะที� 2 จํานวน 2 โครงการ ๆ ละ 5 MW *200  
2. เงินลงทนุโครงการที�เกี�ยวข้องกบัพลงังานทางเลอืก **200  
3. เงินทนุหมนุเวียน 45 

รวม 445 
 

หมายเหตุ  *  เงินลงทุนโครงการโซลาร์จะประกอบด้วย เงินลงทุนเพื�อก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 โรง ประมาณ 450 ล้านบาท กู้ 70% เท่ากบั 315 ล้านบาท 
บริษัทฯต้องลงทนุ 140 ล้านบาท และเงินลงทนุซื1อหุ้นบริษัทที�ได้สิทธิโครงการโซลาร์ 2 บริษัท ประมาณ 60 ล้านบาท 

**  ลงทนุในโครงการพลงังานทางเลือกปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณา 2-3 โครงการ รวมทั1งจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวข้อง
กบัโรงไฟฟ้า  

 

สาํหรับโครงการการลงทุนทางบริษัทฯ ขอชี =แจงรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดังนี = 
 

1. โครงการโซลาร์ของสหกรณ์ ทางบริษัทฯ ได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจในการเข้าลงทุนกับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท           
บีม คอร์ปอเรชั�น จํากัด (“ผู้สนับสนุนโครงการฯ”) และบริษัท ชายน์ เอนเนอร์จี จํากัด (“ผู้ สนับสนุนโครงการฯ)              
เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม 2560 ซึ�งมีบริษัท วนั พาวเวอร์ จํากดั (“ผู้ ถือหุ้นเดิม”) โดยความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน
ไมเ่ป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัท เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นเดิมโอนหุ้นให้กบับริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) 
จํานวน 1 หุ้นก่อนโดยไมม่ีคา่ตอบแทน  
หากภายหลงัผลการศึกษาเป็นที�น่าพอใจ ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ทางบริษัท   
เกียร์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั จะสามารถเข้าซื (อหุ้นได้โดยไม่ติดข้อจํากดัที�จะเข้าซื (อหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 เนื�องจาก 
บริษัทเกียร์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมอยู่ก่อนแล้ว และระหว่างนี (ทางบริษัทจะทําการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ การประเมินมูลค่าหุ้น การตรวจสอบกิจการทางด้านกฎหมาย เป็นต้น โดยทางบริษัทคาดว่าน่าจะ
สามารถลงนามในการเข้าซื (อหุ้ นและเริ�มลงทุนในโครงการดงักล่าวได้ภายในเดือน สิงหาคม 2560  ซึ�งบริษัท           
บีม คอร์ปอเรชั�น จํากัด และบริษัท ชายน์ เอนเนอร์จี จํากัด จะต้องลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ตามสญัญาให้ผู้สนบัสนนุโครงการดําเนินการโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั (งบน
พื (นดินสําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที� 2 ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื�อการตลาด
ลกูค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จํากัด และ สหกรณ์ประมงจงัหวดับรีุรัมย์ จํากัด ที�จบัสลากได้ และผ่านการคดัเลือกในการยื�น
ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการละ 5 เมกะวตัต์ รวมเป็น 10 เมกะวตัต์ ตามลําดับ ทั (งนี ( บริษัทผู้สนบัสนุนโครงการฯ             
จะดําเนินการจัดหาวสัด ุอปุกรณ์ การก่อสร้างการทําสญัญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และดําเนินการ
บริหารจัดการโครงการอื�นตามเงื�อนไขของสญัญาใช้สิทธิขายไฟฟ้า โดยบริษัทจะดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ  4-5 เดือน และจะสามารถ              
เริ�มจําหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2560 ซึ�งคาดว่าโครงการดงักลา่วจะสร้างรายได้ให้กบับริษัทไม่น้อยกว่า 
ปีละ 60 ล้านบาท 
 

2. สําหรับการลงทุนในธุรกิจพลงังานทางเลือกนั (น ในเบื (องต้นขณะนี (อยู่ในระหว่างที�ทางบริษัทกําลงัศึกษาโครงการ
และศึกษาความเป็นไปได้อยู่ 2-3 โครงการ โดยเป็นโครงการกําจดัขยะทั (งหมดตั (งอยู่ในภาคกลางและภาคอีสาน 
และสามารถลงทนุตอ่เนื�องไปยงัโครงการโรงไฟฟ้าขยะได้ ซึ�งจะสอดคล้องกบัประกาศ คสช.ที� 4/2559 ที�ประกาศให้
ยกเว้นเรื�องข้อจํากดัของผงัเมืองและยกเว้นไม่ต้องจดัทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อมทกุกําลงัการผลิต 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)  269 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0  2275 9789 แฟกซ์.  0 2275 9798 
TWZ CORPORATION PLC. 269  Ratchadapisek Rd.,  Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel.  (+66 )  227 5 978 9 Fa x. (+66) 2275 9798 

 



3/6 

ซึ�งทําให้ธุรกิจกําจัดขยะดงักล่าวมีความน่าสนใจที�จะสามารถลงทุนต่อเนื�องไปยงัธุรกิจพลงังานไฟฟ้าได้อย่าง
ตอ่เนื�องทนัที โดยโครงการดงักลา่ว โครงการดงักลา่วเบื (องต้นใช้เงินลงทนุประมาณ 800 ล้านบาทแต่จะใช้สินเชื�อ   
ในสัดส่วน 70-80% ส่วนที�เหลือก็จะใช้เงินทุนประมาณ 200 ล้านบาท คาดว่าน่าจะสามารถบรรลุข้อตกลง           
ในเบื (องต้นได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 นี ( โดยในขณะนี (ทางบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียด
ทั (งหมดได้ ซึ�งจะทําให้บริษัทสญูเสียประโยชน์ของความลบัทางการค้า ซึ�งหากบริษัทได้บรรลขุ้อตกลงเป็นประการใด 
ทางบริษัทก็จกัรายงานให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯและผู้ ถือหุ้นทราบในทนัที 

 

โครงการที�กลา่วมานั (นยงัอยู่ในอยู่ในระหว่างศึกษาธุรกิจความเป็นไปได้ของบริษัทผู้สนบัสนนุโครงการฯ ในกรณีที�
ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทผู้สนบัสนนุโครงการฯ ไมผ่า่นการพิจารณาและบริษัทมีการขยายการลงทนุในธุรกิจ
ใหมท่ดแทน บริษัทจะแจ้งการเปลี�ยนแปลงการใช้เงินเพิ�มทนุให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป เพื�อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  และเรื�อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยว
โยงกนั พ.ศ. 2546 โดยคณะกรรมการจะคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ดงันั (น ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั (งที� 5/2560 เมื�อวนัที� 17 กรกฎาคม 2560 จึงได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่
เกิน 1,781,916,535 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย  ถืออยู่โดยมีรายละเอียด
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วดงันี (  
 

1. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
 

อตัราสว่น (หุ้นเดิม : หุ้นใหม)่  : 7 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม ่(ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั (นทิ (ง)  
 ราคาเสนอขาย  : 0.25 บาทตอ่หุ้น  
 มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ  : 0.10 บาท   

วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ : บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่

 

ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามที�กลา่วข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทุนที�เหลือดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมที�ประสงค์จะซื (อเกิน
สิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกัน           
กบัหุ้นที�ได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี (  
 

(1) ในกรณีที�มีหุ้ นเหลือมากกว่าหุ้ นที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิจะ
จัดสรรให้แก่ผู้ ที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิ และชําระค่าจองซื (อหุ้ น
ดงักลา่วทั (งหมดทกุรายตามจํานวนที�จองซื (อเกินกวา่สทิธิ  

 

(2) ในกรณีที�มีหุ้ นเหลือน้อยกว่าหุ้ นที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิจะ
จดัสรรให้แก่ผู้ ที�จองซื (อเกินกวา่สทิธิตามขั (นตอนดงัตอ่ไปนี (  
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(ก) จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื (อเกิน
กวา่สทิธิแตล่ะรายโดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�
จองซื (อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุ้นที�เหลือ 
จะได้เป็นจํานวนหุ้นที�ผู้ ที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
มีสิทธิที�จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที�มีเศษของหุ้น ให้ปัด
เศษของหุ้นนั (นทิ (ง) ทั (งนี (จํานวนหุ้น ที�มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซื (อ 
และชําระคา่จองซื (อแล้ว  
  

(ข) ในกรณีที�ยังมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ 
(ก) อยูอี่กให้ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ ที�จองซื (อเกินกวา่สทิธิ
แต่ละรายและยงัได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสดัส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั (น
โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุ้นที�เหลือจะได้เป็นจํานวน
หุ้นที�ผู้ ที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที�จะได้รับ
จดัสรร(ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั (นทิ (ง)  
โดยจํานวนหุ้ นที�มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซื (อ 
และชําระค่าจองซื (อแล้วทั (งนี (ให้ดําเนินการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ ที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ(ข)             
นี (จนกระทั�งไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร  

ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุคงเหลือจากการดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ                  
ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั (งนี ( บริษัทฯ จะนําไปดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อ           
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั (งถดัๆ ไป นอกจากนี ( ให้คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด
และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขอื�นๆที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯเพื�อเสนอขายให้แก่            
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสดัสว่นการถือหุ้น เช่น รายละเอียดและวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
, วนัที�เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ เป็นต้น การลงนามในเอกสารสญัญาตา่งๆที�เกี�ยวข้องรวมทั (งการดําเนินการต่างๆ
อนัจําเป็นและสมควรที�เกี�ยวเนื�องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนในครั (งนี (โดยรวมถึงการนําหุ้น
สามัญเพิ�มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

2. วันกาํหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื =อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 1 สิงหาคม 2560 เป็นผู้ ที�มีสิทธิในการจองซื (อหุ้นสามญั               
เพิ�มทนุของบริษัทฯในครั (งนี ( และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 2 สงิหาคม 2560 
 
 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)  269 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0  2275 9789 แฟกซ์.  0 2275 9798 
TWZ CORPORATION PLC. 269  Ratchadapisek Rd.,  Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel.  (+66 )  227 5 978 9 Fa x. (+66) 2275 9798 

 



5/6 

3. กาํหนดการวันจองซื =อหุ้นและรับชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน 
ระหวา่งวนัที� 21 สงิหาคม 2560  ถึง วนัที� 25 สงิหาคม 2560 
 

4. วิธีการชาํระเงนิ 
ผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะใช้สทิธิซื (อหุ้นสามญั สามารถชําระเงินตามจํานวนที�ระบ ุในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซื (อหุ้น
สามญั โดยจะต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัnวแลกเงินธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงิน ธนาคาร ที�สามารถเรียกเก็บ
ได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนบัจากวนัที�ใช้สทิธิ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย “บัญชี เพื�อการจอง
ซื =อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)” เลขที�บัญชี 737-1-02174-9 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 ทั (งนี (การใช้สิทธิจองซื (อหุ้นสามญั
ดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื�อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเท่านั (น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที�
มิได้เกิดจากบริษัทฯ  ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิก
การขอใช้สิทธิและหมดสิทธิที�จะซื (อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป ทั (งนี ( บริษัทฯ จะนําส่ง
ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการคํานวณ
ดอกเบี (ยไมว่า่ในกรณีใดๆ 
 

5.  เอกสารในการยื�นความจาํนงการใช้สิทธิซื =อหุ้นสามัญ  
-  แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุ

รายการ โดยระบจํุานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ประสงค์จะจองซื (อทั (งในสว่นที�จองซื (อตามสิทธิและเกินกว่าสิทธิ           
ให้ถกูต้อง พร้อมทั (งลงลายมือชื�อผู้จองซื (อในใบจองซื (อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ โดยผู้จองซื (อหรือผู้ รับมอบอํานาจต้อง
ยื�นเอกสารประกอบการจองซื (อหุ้นและชําระเงินคา่หุ้นเพิ�มทนุเต็มตามจํานวนที�จองซื (อที�ตวัแทนรับการจองซื (อฯ 
ภายในวนัและเวลาที�รับจองซื (อ และชําระค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ทั (งนี ( ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับแบบแสดงความ
จํานงการใช้สทิธิซื (อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ ณ สถานที�ติดต่อขอใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิตามข้อ 7. หรือสามารถ Download แบบฟอร์มได้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที� www.twz.co.th )  

 
6.   หลักฐานประกอบการจองซื =อหุ้นสามัญ  

(ก)  บคุคลสญัชาติไทย :  สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  
(ข)  บคุคลตา่งด้าว :  สาํเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  
(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

กําหนดการใช้สทิธิ พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชื�อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  

(ง) นิติบคุคลต่างประเทศ : สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั (งบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิข้อบงัคบั และหนงัสือ
รับรอง ที�ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึ�งรับรองโดย Notary Public 
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม 
(ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  

เอกสารการชําระเงิน (เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือสําเนาใบนําฝากเงิน ตามข้อ 4. พร้อมเขียนชื�อ นามสกุล 
ที�อยู ่และเบอร์โทรศพัท์ที�ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 
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7.   สถานที�ติดต่อขอใช้สิทธิ
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชั�น
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ : 0-2275-9789
โทรสาร : 0-2275-9898
Website : www.twz.co.th 

 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ
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