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วนัท่ี  19 ตลุาคม 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 (ครัง้ใหม)่  
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

เอกสารท่ีแนบสง่มาด้วย  
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
2. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 
3. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode   

 

 ตามท่ี บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2561 ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะ บาซาร์ กรุงเทพฯ เน่ืองจากเวลา
ได้ล่วงเลยเป็นเวลา 1 ชัว่โมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 163 ราย นบัเป็นจํานวน
หุ้นได้ทัง้สิน้ 948,838,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.1594 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 6,259,081,071 หุ้น ซึ่งไม่ถึง
หนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ  28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย  ทําให้การประชุมในวันท่ี 
19 ตุลาคม 2561ไม่สามารถดําเนินการประชมุได้ตามกฎหมาย ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 
19 ตลุาคม 2561 เวลา 13.00 น. มีมติท่ีสําคญัสรุปได้ดงันี ้

 

 วาระท่ี 1      เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วาระท่ี 2     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
 วาระท่ี 3      พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 3. และข้อ 25. 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้จําหน่ายของบริษัท 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 วาระท่ี 6      พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) 

จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ   

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,022,316,574.90  บาท                                   
 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้น   
 วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)        

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์. 0 2275 9798 
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 อนึ่ง บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามที่ได้กําหนดเดิม คือในวนัท่ี 
25 กันยายน 2561 โดยการประชุมครัง้หน้านี  ้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทัง้นีเ้ป็นไปตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 28 และได้เปลี่ยนแปลงกําหนดรายชื่อผู้ ถือ
หุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) จากเดิมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เปล่ียนแปลงเป็น วัน
กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 13 พฤศจกิายน 2561  
 

บริษัทฯ จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 (ครัง้ใหม)่ ในวนัจนัทร์ท่ี 
5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะ บาซาร์ กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้ 
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 
 กรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์มอบให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โปรดใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบ
ฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้เลือกใช้แบบหนึ่งตามท่ีระบุไว้เท่านัน้ หรือท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันให้
กรรมการอิสระของบริษัท คือ พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ 
 

 ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะ มายงับริษัท ภายในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 โดยสง่มาท่ี 
 
 เลขานุการบริษัท 
 บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 269 ถนนรัชดาภเิษก  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 จงึเรียนเชญิท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
 

  
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นางปิยะนชุ รังคสริิ) 

     กรรมการผู้จดัการ 


