เลขที่ TWZEGM 01/2564
วันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารที่แนบส่งมาด้ วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
3. นิยามกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
4. ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
8. การใช้ รหัสคิวอาร์ โค้ ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564
9. การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 และมาตรการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
10. แบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีมติให้ มีการจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล
กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เวลา 10.00 น. โดยได้ มีการจัดทํารายงานการประชุมและจัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
้
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ ว
กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทังเผยแพร่
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : พิจารณาแล้ ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริ ษั ท ที ดั บ บลิ ว แซด คอร์ ปอเรชั่ น จํา กั ด (มหาชน)269 ถนนรั ชดาภิ เ ษก แขวงรั ชดาภิ เ ษก เขตดิ น แดง กรุ ง เทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์ . 0 2275 9798
TWZ CORPORATION PLC.269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng, Bangkok 10400Tel. (+66) 2275 9789 Fax. (+66) 2275 9798

การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ จาํ หน่ ายของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด กําหนดไว้ ว่าหากบริ ษัทจะเพิ่มทุน
จากจํานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ ว ได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทต้ องทําการลดทุนจดทะเบียน
สําหรับหุ้นสามัญที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายซึง่ ไม่ได้ เป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,644,224,682 บาท (หนึ่งพันหกร้ อยสี่สิบ
สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสี่พนั หกร้ อยแปดสิบสองบาท) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 16,442,246,820 หุ้น
(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบสองล้ านสองแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้ อยยี่สิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
(สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็ น
(1) ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ วจํานวน 990,668,925 บาท (เก้ าร้ อยเก้ าสิบล้ านหกแสนหกหมื่น
แปดพันเก้ าร้ อยยี่สิบห้ าบาท) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 9,906,689,250 หุ้น (เก้ าพันเก้ าร้ อยหกล้ าน
หกแสนแปดหมื่นเก้ าพันสองร้ อยห้ าสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
(2) ทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชําระจํานวน 653,555,757 บาท (หกร้ อยห้ าสิบสามล้ านห้ าแสน
ห้ าหมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบเจ็ดบาท) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน
6,535,557,570 หุ้น (หกพันห้ าร้ อยสามสิบห้ าล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
ทั ้งนี ้ หุ้น สามัญ ที่ย งั ไม่ไ ด้ จํ า หน่า ยดัง กล่า ว เป็ นหุ้ น สามัญ ที ่เ สนอขายให้ ก บั ผู้ ถือ หุ้น เดิม ตาม
สัดส่วน ซึง่ ได้ หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้ อยแปดสิบ
สองล้ านแปดแสนสี่หมื่นเก้ าพันสี่สิบสองหุ้น) , หุ้นสามัญแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ซึ่งได้ หมดอายุตั ้งแต่
วันที่ 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น (หนึง่ พันแปดร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พนั
สามร้ อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ (TWZ-W5) ซึง่ ได้ หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 31 มกราคม 2563 จํานวน 2,774,984,207 หุ้น (สองพัน
เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้ าแสนแปดหมื่นสี่พนั สองร้ อยเจ็ดหุ้น)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 653,555,757 บาท
(หกร้ อยห้ า สิ บ สามล้ า นห้ า แสนห้ า หมื่ น ห้ า พัน เจ็ ด ร้ อยห้ า สิบ เจ็ ด บาท) จากทุน จดทะเบี ย นจํ า นวน
1,644,224,682 บาท (หนึ่งพันหกร้ อยสี่สิบ สี่ล้านสองแสนสองหมื่น สี่พ ันหกร้ อยแปดสิบสองบาท)
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั มิได้ ออกจําหน่ายจํานวน 6,535,557,570 หุ้น (หกพันห้ าร้ อยสามสิบห้ าล้ านห้ าแสน
ห้ าหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึง่ ภายหลังการลดทุนจด
ทะเบียนตามวาระนี ้ บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชําระแล้ วเป็ นจํานวน 990,668,925 บาท (เก้ าร้ อย
เก้ าสิบล้ านหกแสนหกหมื่นแปดพันเก้ าร้ อยยี่สิบห้ าบาท) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 9,906,689,250 หุ้น
(เก้ าพันเก้ าร้ อยหกล้ านหกแสนแปดหมื่นเก้ าพันสองร้ อยห้ าสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทใน
วาระการประชุมที่ 3 ข้ างต้ น บริ ษั ทจึงต้ องแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ

990,668,925 บาท (เก้ า ร้ อยเก้ า สิบ ล้ า นหกแสนหกหมื่ น แปดพัน
เก้ าร้ อยยี่สบิ ห้ าบาท)
9,906,689,250 หุ้น (เก้ าพันเก้ าร้ อยหกล้ านหกแสนแปดหมื่นเก้ าพัน
สองร้ อยห้ าสิบหุ้น)
0.10
บาท (สิบสตางค์)
9,906,689,250

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น (เก้ าพันเก้ าร้ อยหกล้ านหกแสนแปดหมื่นเก้ าพัน
สองร้ อยห้ าสิบหุ้น)
หุ้น (-หุ้น) ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
้
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 660,445,950 บาท

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

: เพื่อเพิ่มความสามารถให้ บริ ษัทในกิจกรรมการลงทุน การชําระหนี ้
ตลอดจนใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท โดยเพิ่มทุนอีกจํานวน 660,445,950 บาท (หกร้ อยหกสิบล้ านสี่แสนสี่หมื่นห้ าพันเก้ าร้ อยห้ าสิบบาท)
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6,604,459,500 หุ้น (หกพันหกร้ อยสี่ล้านสี่แสนห้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อย
หุ้น ) มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.10 บาท (สิบ สตางค์ ) ส่งผลให้ ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ทฯ เพิ่ มขึน้ จาก
990,668,925 บาท (เก้ าร้ อยเก้ าสิบล้ านหกแสนหกหมื่นแปดพันเก้ าร้ อยยี่สิบห้ าบาท) เป็ น 1,651,114,875 บาท
(หนึ่งพันหกร้ อยห้ าสิบเอ็ดล้ านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พนั แปดร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาท) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
16,511,148,750 หุ้น (หนึง่ หมื่นหกพันห้ าร้ อยสิบเอ็ดล้ านหนึง่ แสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบหุ้น) มูลค่าที่
้ ้ รายละเอียดการเพิ่มทุนตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ปรากฏตาม
ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ทังนี
เอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 660,445,950 บาท (หกร้ อยหกสิบล้ านสี่แสนสี่หมื่นห้ าพัน
เก้ าร้ อยห้ าสิบบาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6,604,459,500 หุ้น (หกพันหกร้ อยสี่ล้านสี่แสน
ห้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทฯ
เพิ่ มขึ น้ จาก 990,668,925 บาท (เก้ าร้ อยเก้ าสิ บล้ านหกแสนหกหมื่ นแปดพันเก้ าร้ อยยี่ สิ บห้ าบาท) เป็ น
1,651,114,875 บาท (หนึ่งพันหกร้ อยห้ าสิบเอ็ดล้ านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พนั แปดร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาท)
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 16,511,148,750 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันห้ าร้ อยสิบเอ็ดล้ านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพัน
เจ็ดร้ อยห้ าสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ในวาระการประชุมที่ 5 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
“ข้ อ 4.ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,651,114,875
16, 511,148, 750
0.10
16, 511,148, 750
-

บาท (หนึ่งพันหกร้ อยห้ าสิบเอ็ดล้ านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
สี่พนั แปดร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาท)
หุ้น (หนึ่ง หมื่นหกพัน ห้ า ร้ อยสิบ เอ็ดล้ า นหนึ่งแสน
สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบหุ้น)
บาท (สิบสตางค์)
หุ้น (หนึ่ง หมื่นหกพัน ห้ า ร้ อยสิบ เอ็ดล้ า นหนึ่งแสน
สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบหุ้น)
หุ้น (- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ให้ บุค คลที่ ค ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่
ของนายทะเบียน
้
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่ เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่ าที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่ วน
การถือหุ้น (Rights Offering)
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล : เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี แ ผนการลงทุน ในโครงการต่า งๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจเดิมของบริ ษัท และกระจายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่น เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างครบวงจร
ตลอดจนเป็ นการกระจายความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจมากขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนจํานวนมาก
ในการขยายฐานธุรกิจในอนาคต และเพื่อใช้ ชําระหนี ้ ตลอดจนใช้ สําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ดังนัน้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้ กบั บริ ษัท รวมถึงช่วยเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทมีฐานะ
เงินทุนที่แข็งแกร่งขึ ้น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน
6,604,459,500 หุ้น (หกพันหกร้ อยสี่ล้านสี่แสนห้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
(สิบสตางค์ ) เพื่ อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษั ทตามสัดส่วนการถื อหุ้น(Rights
Offering) ที่ ร าคาเสนอขายหุ้น ละ 0.10 บาท (สิบ สตางค์ ) ซึ่ง เป็ นราคาตามมูล ค่า ที่ ต ราไว้ โดย
จัด สรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษ
ของหุ้นนั ้นทิ ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้ จดั สรรหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ที่ไม่ได้ รับการจองซื ้อในการจัดสรรครัง้ แรกที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระ
ราคาค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันทุ
้ กรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทังนี
้ ้
ั ้ เป็ นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธินนให้
1) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
ในจํานวนมากกว่า หรื อ เท่ากับจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมและได้ รับชําระค่าจองซือ้ หุ้น
ครบถ้ วนตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย
2) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
ในจํานวนน้ อยกว่าจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
งต่อไปนี ้
ตามขันตอนดั
้
2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมาคูณด้ วยจํานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์ จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้น
ที่ผ้ จู องซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษ
ของหุ้น นัน้ ทิง้ อย่า งไรก็ตาม จํานวนหุ้น ที่จ ะได้ รับการจัดสรรจะต้ อ งไม่เกิน จํานวนหุ้น
ที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชําระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว
2.2) ในกรณี ที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ มาคูณด้ วยจํานวนหุ้นที่คงเหลือนัน้ ผลลัพธ์ จากการคํานวณจะเท่ากับ

จํานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
อย่างไรก็ตาม จํ านวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละ
รายได้ จองซื ้อและชําระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อนี ้จนกว่าไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี ้ส่งผลให้ ผ้ จู องซื ้อรายใดถือหุ้น
ถึงหรื อข้ ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ผู้จองซื ้อมีหน้ าที่ต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ให้ วนั กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right
Offering (Record Date) คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และกําหนดให้ วนั จองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ
วันที่ 1–5 มีนาคม 2564 รวมทังสิ
้ ้น 5 วันทําการ อย่างไรก็ดี การกําหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนและ
ขึ ้นอยูก่ บั การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในการนีใ้ ห้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)
1) การกําหนด หรื อแก้ ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering
ซึง่ รวมไปถึง
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น
(Record Date)
อัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering
วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ระยะเวลาการจองซื ้อและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการข้ างต้ น

2) การเข้ าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
3) การลงนามในคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคําขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น รวมทังการจั
้
ดเตรี ยมการและการยื่นคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ มีอํานาจดําเนินการใดๆ
อันจําเป็ นสําหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น

4) การแต่ ง ตัง้ และมอบหมาายบุ ค คลอื่ น ที่ มีม ค วามเหมาะะสมให้ เ ป็ นผู้รรัั บ มอบอํ า นาจจช่ ว งในการ
ดําเนินการต่างๆ ข้ างต้ น
อ ้ นพิจารณา
ความมเห็นคณะกรรรมการบริ ษัท : พิจารณาแล้ วเห็นสมควรรเสนอให้ ที่ประชชุมวิสามัญผู้ถือหุ
อนุมตั ิพิจารณาอนุมัมติการจัดสรรห้หุ้นสามัญเพิ่มทุทนที่ออกโดยบริิ ษัท จํานวนไมม่เกิน 6,604,459,500 หุ้น
(หกพัพันหกร้ อยสี่ล้านสี
น ่แสนห้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยห้หุ้น) เพื่อรองรับการออกและเส
ก
นอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
เดิมของบริ
ข ษัทตามสสัดส่วนการถือหุห้ น (Rights Offering) ที่ราคคาเสนอขายหุ้นนละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
ซึ่งเป็ นราคาตามมูลค่
ล าที่ตราไว้ โดยยจัดสรรในอัตราส่
ร วนหุ้นสามัญเดิ
ญ ม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัมัญที่ออกใหม่
ป
สารแนบ 2
รายลละเอียดที่ได้ นําเสนอข้ างต้ น ปรากฏตามเอกส
การลลงมติ : วาระนีนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสีสียงทังหมดของ
้
งผู้ถือหุ้นที่มา
ประชชุม และออกเสียงลงคะแนน
ย

วาระทีที่ 8

พิจารณาเรื
า
่ องอื่นๆ
น (ถ้ ามี)

ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะกํ าหนดรายชื
ห
่ อผู้ถือหุ
อ ้ นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2564 (Record
Date) ในวั
ใ นอังคารที่ 12
1 มกราคม 25564
จึ ง ขออเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ถื อ หุ้น โปร ดเข้ า ร่ ว มประะชุม วิ ส ามัญ ผู้ถืถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 11/2564 ในวันพฤหั
น ส บดี ที่
4 กุมภาาพัน ธ์ 2564 เวลา
เ 10.00 น.
น ณ ห้ องซาลออน เอ ชัน้ 2 โรรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รั ชดา โดยบริ ษัษทจะเปิ ดให้
ลงทะเบีบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุ
ม มสามัญผู
ญ ้ ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป
กรณี
ณที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่
ไ สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และปประสงค์จะมอบบให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุ
ม
มและ
ออกเสียงลงคะแนนแ
ย
แทน โปรดใช้ แบบหนั
แ
งสือมออบฉันทะแบบใใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอก
ป
กสารแนบ 6 หรื
ห อสามารถ
ดาวน์โหลดหนั
ห
งสือมออบฉันทะได้ จากเว็บไซต์ wwww.twz.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั ้นหรื อ
ท่า นผู้ถืถื อ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะให้ห้ ก รรมการอิ สระของบริ
ร
ษั ท คื อ รศ.พัชรา พัพ ชราวนิ ช เข้ าร่ ว มประชุมและออกเสี
แ
ยง
ลงคะแนนนในนามของผูผู้ถือหุ้นได้ โดยปประวัติของกรรมมการอิสระที่เป็ นผู
น ้ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ทังนี
้ ้ขอความร่วมมือจากท่
อ านโปรดส่ง่ หนังสือมอบฉันั ทะมายังบริ ษัท ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25664 โดยส่งมาที่
เลขานนุการบริ ษัท
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซดด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษกก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 100400
น ้ ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวันั เวลา และสถถานที่ดงั กล่าวข้ข้ างต้ น
จึงขออเรี ยนเชิญท่านผู
ขอแสดงความนับถือ
หมาายเหตุ
ผู้ถือหุ
อ ้ นสามารถส่งคํ
ง าถามเกี่ยวกับั วาระ
การรประชุมวิสามัญผู
ญ ้ ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564
ล่วงหน้ าได้ secrettary_agm@twzz.co.th

( นายกิตติพงศศ์ กิตติภสั สร )
รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์
ค ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

