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วนัท่ี  18 มกราคม 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

เอกสารท่ีแนบสง่มาด้วย  
1.    สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 2563  
2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
3. นิยามกรรมการอิสระและประวติัของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 
4. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
7. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 
8. การใช้รหสัคิวอาร์ โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
9. การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 และมาตรการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 
10. แบบสอบถามสําหรับคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจดัประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล 
กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2563 เวลา 10.00 น. โดยได้มีการจดัทํารายงานการประชมุและจดัส่งสําเนารายงานการประชมุให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 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 

 



 
 

 การลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3      พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จาํหน่ายของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทนุ
จากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ โดยบริษัทต้องทําการลดทนุจดทะเบียน
สําหรับหุ้นสามญัท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายซึง่ไมไ่ด้เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,644,224,682 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยส่ีสิบ
ส่ีล้านสองแสนสองหม่ืนส่ีพนัหกร้อยแปดสิบสองบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 16,442,246,820 หุ้น  
(หนึ่งหม่ืนหกพนัส่ีร้อยส่ีสิบสองล้านสองแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยย่ีสิบบาท) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
(สบิสตางค์) โดยแบง่ออกเป็น  

(1) ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 990,668,925 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหกหม่ืน
แปดพนัเก้าร้อยย่ีสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 9,906,689,250 หุ้น (เก้าพนัเก้าร้อยหกล้าน
หกแสนแปดหม่ืนเก้าพนัสองร้อยห้าสบิหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

(2) ทนุจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระจํานวน 653,555,757 บาท (หกร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสน
ห้าหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยห้าสบิเจ็ดบาท) แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 
6,535,557,570 หุ้น (หกพนัห้าร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท  (สบิสตางค์) 

 

ทัง้นี  ้หุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จําหน่ายดงักล่าว เป็นหุ้นสามญัที่เสนอขายให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่น ซึง่ได้หมดอายตุัง้แต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น (หนึ่งพนัแปดร้อยแปดสิบ
สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพนัสี่สิบสองหุ้น) , หุ้นสามญัแบบมอบอํานาจทัว่ไป ซึ่งได้หมดอายตุัง้แต่
วนัท่ี 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น (หนึง่พนัแปดร้อยเจ็ดสบิเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนส่ีพนั
สามร้อยย่ีสิบเอ็ดหุ้น) และหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ (TWZ-W5) ซึง่ได้หมดอายตุัง้แต่วนัท่ี 31 มกราคม 2563 จํานวน 2,774,984,207 หุ้น (สองพนั
เจ็ดร้อยเจ็ดสบิส่ีล้านเก้าแสนแปดหม่ืนส่ีพนัสองร้อยเจ็ดหุ้น) 

 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนได้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 653,555,757 บาท 
(หกร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนห้าหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาท) จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,644,224,682 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสองบาท) 
โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 6,535,557,570 หุ้น (หกพนัห้าร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสน
ห้าหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึง่ภายหลงัการลดทนุจด
ทะเบียนตามวาระนี ้บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีชําระแล้วเป็นจํานวน 990,668,925 บาท (เก้าร้อย
เก้าสิบล้านหกแสนหกหม่ืนแปดพนัเก้าร้อยย่ีสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 9,906,689,250 หุ้น 
(เก้าพนัเก้าร้อยหกล้านหกแสนแปดหม่ืนเก้าพนัสองร้อยห้าสบิหุ้น)  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  (สบิสตางค์) 



 
 

  การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง

กับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระการประชุมท่ี 3 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน     990,668,925 บาท  (เก้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหกหม่ืนแปดพัน
เก้าร้อยย่ีสบิห้าบาท) 

  แบง่ออกเป็น                  9,906,689,250 หุ้น  (เก้าพนัเก้าร้อยหกล้านหกแสนแปดหม่ืนเก้าพนั  
    สองร้อยห้าสบิหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ                                  0.10 บาท   (สบิสตางค์) 
  โดยแบง่ออกเป็น : 

  หุ้นสามญั                      9,906,689,250  หุ้น     (เก้าพนัเก้าร้อยหกล้านหกแสนแปดหม่ืนเก้าพนั  
    สองร้อยห้าสบิหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ                      - หุ้น     (-หุ้น) ”           

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน  

 การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 660,445,950 บาท                                      

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือเพิ่มความสามารถให้บริษัทในกิจกรรมการลงทุน การชําระหนี ้
ตลอดจนใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท โดยเพิ่มทนุอีกจํานวน 660,445,950 บาท (หกร้อยหกสิบล้านส่ีแสนส่ีหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยห้าสิบบาท) 
โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 6,604,459,500 หุ้น (หกพนัหกร้อยส่ีล้านส่ีแสนห้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อย
หุ้ น)  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 
990,668,925 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหกหม่ืนแปดพนัเก้าร้อยย่ีสิบห้าบาท) เป็น 1,651,114,875 บาท 
(หนึ่งพนัหกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพนัแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
16,511,148,750 หุ้น (หนึง่หม่ืนหกพนัห้าร้อยสบิเอด็ล้านหนึง่แสนส่ีหม่ืนแปดพนัเจ็ดร้อยห้าสิบหุ้น) มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทุนตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 



 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน  660,445,950 บาท (หกร้อยหกสบิล้านส่ีแสนส่ีหม่ืนห้าพนั
เก้าร้อยห้าสิบบาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 6,604,459,500 หุ้น (หกพนัหกร้อยสี่ล้านสี่แสน
ห้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยหุ้น)  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) สง่ผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้จาก 990,668,925 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหกหม่ืนแปดพันเก้าร้อยย่ีสิบห้าบาท) เป็น 
1,651,114,875 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พนัแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 16,511,148,750 หุ้น (หนึ่งหม่ืนหกพนัห้าร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนส่ีหม่ืนแปดพนั
เจ็ดร้อยห้าสบิหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ในวาระการประชุมท่ี 5 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  

“ข้อ 4.ทนุจดทะเบียนจํานวน  1,651,114,875 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืน
ส่ีพนัแปดร้อยเจ็ดสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น              16, 511,148, 750  หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน
ส่ีหม่ืนแปดพนัเจ็ดร้อยห้าสบิหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ                                    0.10 บาท  (สบิสตางค์) 
  โดยแบง่ออกเป็น : 

 หุ้นสามญั                   16, 511,148, 750  หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน
ส่ีหม่ืนแปดพนัเจ็ดร้อยห้าสบิหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ                      - หุ้น (- หุ้น)”                    

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน
ของบริษัททัง้นี  ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่
ของนายทะเบียน  

 การลงมต ิ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 



 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจเดิมของบริษัท และกระจายการลงทนุสู่ธุรกิจอ่ืน เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร 
ตลอดจนเป็นการกระจายความเส่ียงของการดําเนินธุรกิจมากขึน้ จึงจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุจํานวนมาก
ในการขยายฐานธุรกิจในอนาคต และเพ่ือใช้ชําระหนี ้ตลอดจนใช้สําหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  

ดงันัน้ เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานะ
เงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 
6,604,459,500 หุ้น (หกพนัหกร้อยส่ีล้านส่ีแสนห้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
(สิบสตางค์) เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น(Rights 
Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้ นละ 0.10  บาท (สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดย
จัดสรรในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้ และผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จดัสรรหุ้นสามญั
ท่ีออกใหมท่ี่ไมไ่ด้รับการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้แรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชําระ
ราคาค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทกุราย โดยการจดัสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ทกุรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทัง้นี ้
การจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธินัน้ให้เป็นไปตามรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
ในจํานวนมากกวา่ หรือ เทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชําระค่าจองซือ้หุ้ น
ครบถ้วนตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

 

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
ในจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าว
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวโดยนําสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมาคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบัจํานวนหุ้น
ท่ีผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้น
ท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้จองซือ้และชําระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ มาคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีคงเหลือนัน้ ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบั



 
 

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  
อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายได้จองซือ้และชําระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้
เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อนีจ้นกวา่ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

 

กรณีการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีส้ง่ผลให้ผู้จองซือ้รายใดถือหุ้น
ถงึหรือข้ามจดุท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ผู้จองซือ้มีหน้าท่ีต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทัง้นี ้ให้วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right 
Offering (Record Date) คือ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 และกําหนดให้วนัจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ คือ 
วนัท่ี 1–5 มีนาคม 2564 รวมทัง้สิน้ 5 วนัทําการ อย่างไรก็ดี การกําหนดสิทธิดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนและ
ขึน้อยูก่บัการได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) 

1) การกําหนด หรือแก้ไขเง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้น Right Offering
ซึง่รวมไปถงึ 

 

1.1) จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ี่จะจดัสรรแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
1.2) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุ้น  
 (Record Date) 
1.3) อตัราสว่นการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กลา่วคือ อตัราสว่นหุ้น 
 สามญัเดิมตอ่หุ้นสามญัท่ีออกใหม)่ 
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
1.5) วิธีการจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
1.6) ระยะเวลาการจองซือ้และการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ 
 เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการข้างต้น 
 

2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 

 

3) การลงนามในคําขออนญุาตและขอผ่อนผนั รวมถึงคําขอหลกัฐานใดๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้น
สามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น รวมทัง้การจัดเตรียมการและการย่ืนคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานผู้ มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามญั
ท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอํานาจดําเนินการใด  ๆ
อนัจําเป็นสําหรับการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 
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