TWZ035/2564
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
แจ้ งสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด

เรื่ อง

คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคูก่ บั ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6)
ท่านผู้ถือหุ้น

เรี ยน

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสําคัญแสดงสิทธิ
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. รายละเอียดวิธีการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูใ่ บสําคัญแสดงสิทธิ
5. หนังสือมอบอํานาจ
6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัท
าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านันและแบบสอบถามสํ
้

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึง่ เป็ นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่
ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้ รับการจองซื ้อในการจัดสรรครัง้ แรกที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระราคา
ค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิ แต่ละรายนันทุ
้ กรอบไป พร้ อมการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 6 (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ TWZ-W6”) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6
โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) และมีราคาการใช้ สทิ ธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้ นกรณีการปรับราคาใช้ สทิ ธิ)
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โดยบริ ษัทกําหนดให้
า
วนั ที่ 26 ตุลาคม 25664 เป็ นวันกําหนดรายชื
ห
่อผู้ถือหุ
อ ้ นที่มีสิทธิในกการจองซื ้อหุ้นสามั
ส ญเพิ่มทุน
น ญเพิ่มทุนเพื
เ ่อเสนอขายใหห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสั
ม
ดส่วน
(Recordd Date) และกกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อแและชําระค่าหุ้นสามั
ระหว่างวันที่ 13 – 17 และ
แ 20 ธันวาคมม 2564 (รวมทัง้งสิ
้ ้น 6 วันทํากาาร)
บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิ
ท ของท่านในกการจองซื ้อหุ้นสามั
ส ญเพิ่มทุนควบคู
ค ่กบั ใบสําคคัญแสดงสิทธิ TWZ-6
T
ของ
บ ทธิ การจจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ
ญ ่มทุนควบคูคู่กบั ใบสําคัญแแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริ ษัท
บริ ษัท ซึ่งมีจํานวนตามมที่ระบุในใบรับรองสิ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (สิ่งที่มาด้
ม วย 2) โดยมีมีรายละเอียดการจองซื ้อหุ้นสาามัญเพิ่มทุนคววบคู่ใบสําคัญ
ท ตามที่ระบุในหนั
น งสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัมัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสําคัญแสดงสิ
แ ทธิ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
แสดงสิทธิ
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทได้
ไ เผยแพร่ หนัังสื อแจ้ งสิทธิ นีนี ้ พร้ อมทัง้ เอกกสารประกอบไไว้ บนเว็บไซต์ ขของบริ ษั ทที่ wwww.twz.co.th
า โดยการแสสกน QR Code ตามที่ปรากฏด้ด้ านล่าง
นอกจากกนี ้ ผู้ถือหุ้นสามมารถดาวน์โหลดดเอกสารดังกล่าวได้

หากท่านมีคําถามหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมประการใด
ป
กรุ ณาติ
ณ ดต่อผ่านทาง Line Official Account
WZ-Insight” โดยยการสแกน QR Code ในโทรศัพั ท์มือถือของทท่าน หรื อติดต่อเลขานุการบริ ษษััทได้ ที่หมายเลขข โทรศัพท์
ชื่อ “TW
0-2275--9789 ต่อ 401

ขออแสดงความนับบถือ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซดด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชนน)

(นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร)
กรรรมการผู้มีอํานนาจ
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