เลขทีใ่ บจอง Subscription number…………………………………………

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ บริ ษทั ทีดบั บลิ วแซด คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Subscription From for Capital Increase Ordinary Share of TWZ Corporation Public Company Limited
วันทีย่ น่ื ความจานงการใช้สทิ ธิ Date to notify the intention to exercise …………………………………………………
เรียน คณะกรรมการบริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) To The Board of TWZ Corporation Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิ ุคคล) ................................................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ....................................... สัญชาติ .............................. เพศ ......................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)

Date of Birth

Nationality

Gender

อาชีพ ..................................... ทีอ่ ยู่เลขที่ ................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ....................................... แขวง/ตาบล ................................ เขต/อาเภอ ......................................
Occupation

Address number

Lane/Soi

Road

Sub-district

District

จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................ประเทศ .............................................. หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................
Province

Postal Code

Country

Telephone number

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี Tax ID number........................................................... ประเภทการเสียภาษี Type of Tax Paying □ หักภาษี Tax to be deducted

□ ไม่หกั ภาษี Tax not to be deducted

□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน.…….………………………........................□ บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นคนต่างด้าว เลขทีห่ นังสือเดินทาง ....……………………………………………………….…
Thai natural person Identification card number

Foreign natural person

□ นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล.………………………………….……………….….….….□ นิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นคนต่างด้าว
Thai juristic person Corporate registration number

Foreign juristic person

Passport number

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .…………………………………………………….….….
Corporate registration number

โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
ประเภทการจองซื ้อ
จานวนหุ้นที่จองซื ้อ (หุ้น)
รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น (บาท)
Subscription type

No. of shares subscribed (shares)

Amount (Baht)

□ จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ Subscription for less than the entitlement
□ จองซื ้อตามสิทธิทั ้งจานวน Subscription for full entitlement
□ จองซื ้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม) Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว ทีธ่ นาคารสามารถเรียกเก็บ เงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันเท่านัน้ ชาระโดย
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by
□ เช็ค Cheque □ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque □ ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange □ โอนเงินสด (แนบหลักฐานการโอน) Cash payment (pay in slip attached)

เลขทีเ่ ช็ค Cheque Number ............................................... ลงวันที่ Dated.......................................... ธนาคาร Bank .................................................... สาขา Branch................................................
สังจ่
่ าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ บริ ษทั ทีดบั บลิ วแซด คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)” บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 737-1-02174-9 ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาประชานิเวศน์ 1
Payable to “TWZ Corporation Public Company Limited for shares subscription”, the current account at KBANK Prachaniwet 1 Branch, account number 737-1-02174-9

เมือ่ ข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง่ ) :
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :

□ แบบไร้ หลักทรั พย์ (Scripless) : นาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยการออกหุ้นสาหรั บหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้
บริษทั หลักทรัพย์..................................................................... สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่……………....……….…... (ระบุชอ่ื ใดชือ่ หนึง่ ตามรายชือ่ ทีป่ รากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้) นาหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหุน้ เลขที่ ……………………….……………………….. ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้
Scripless system: Deposit share into own securities trading account by issuing shares for the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed
for ………………………………………………. Participant number ……..………..….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for
depositors” for my / our share trading account number.……………………….……………………….., maintained at such company.

□ นาหุ้นเข้าฝากบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหุน้ สาหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และนาหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซื้อหุน้ เฉพาะผูท้ ปี่ ระสงค์จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้า
บัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุน้ ฉบับนี้ (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผูจ้ องซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Deposit shares into the Issuer’s Account: Issue share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and Deposit the said share Thailand Securities Depository Co., Ltd.
Under into the Issuer’s Account No.600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares into the Issuer’s Account and FATCA documents, and submit together with this subscription form.
(For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Co., Ltd)

□ แบบรั บ ใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นทีไ่ ด้รบั การจัด สรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุน้ ให้กบั ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุ้นภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
Scrip system: Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said
new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.

ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดย
If I/we have not been allotted with the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment by
□ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร Bank transfer to ………………………………………..………………………….สาขา Branch………………………………………..……………เลขบัญชี Account No……………………………………………….

ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ หากข้าพเจ้าไม่สง่ ใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมด้วย เช็ค , แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ / ตั ๋วแลกเงิน
ธนาคาร มาถึงบริษทั ฯ ภายในกาหนดระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ หรือหาก เช็ค , แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ / ตั ๋วแลกเงินธนาคาร ทีส่ งจ่
ั ่ ายไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
I / We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of
Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of
the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised.

ลงชือ่ / Signed ..................................................................................... ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญ / Subscriber
(
)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ (ผูจ้ องซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
เลขทีใ่ บจอง Subscription Number………………………………………………
วันที่ Date ……………..……………………………………..
บริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………..……เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
TWZ Corporation Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)
to purchase the ordinary shares of TWZ Corporation Public Company Limited under Warrants
จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ ………………………….......................... หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน Total amount of ……………………..……………………. บาท Baht
ชาระโดย paid by □ เช็ค Cheque
□ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque
□ ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange □ โอนเงินสด (แนบหลักฐานการโอนเงิน) Cash payment (attach pay-in slip)
เลขทีเ่ ช็ค Cheque Number…………………….. ลงวันที่ Dated.................................... ธนาคาร Bank ................................................. สาขา Branch..........................................
□ นาหุน้ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที.่ ................................................บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที.่ .............................................................
Deposit share into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” Participant No. ………….…………….Securities trading account No. …….………….…………...
□ นาหุน้ เข้าฝากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ 600 Deposit shares into the issuer’s Account No. 600 □ แบบรับใบหุน้ ออกเป็นใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ Issue a share certificate in the name of subscriber
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ Authorized Officer …………………………………………….

เรื่อง
subject:

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (TWZ)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of TWZ

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

TWZ

27/07/2017

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)
อัตราส่วน (Exercise ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

02/08/2017

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

21/08/2017 - 25/08/2017

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)

.......( )....... หุ้น (shares)

ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
(Documents Required)

ติดต่อภายใน (contact within)

1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

7:2
0.25

21/08/2017

TWZ 024/2560
1 สิงหาคม 2560
เรื อง

แจ้ งสิทธิในการได้ รับจัดสรรหุ้นแบบมอบอํานาจทัว ไป ครัง( ที 1 (General Mandate)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ให้ บริ ษัทฯ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว ไป (General
Mandate) จํานวน ไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น เพือเสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่
ละคนถืออยู่ (Right offering) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในคราว
เดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขายและรายละเอียดและเงือนไข
ต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
วันทีบริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง( ถัดไป หรื อภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง( ถัดไป ทังนี
( (แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้ าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ
ทีเกียวข้ อง รวมทังดํ
( าเนินการต่างๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ
และหลักฐานทีจําเป็ น และเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึง รวมถึงการติดต่อ และการยืนคําขออนุญาต เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
ทังนี
( ( บริ ษัทฯ มีความประสงค์ใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพือรองรับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และ เพือเตรี ยมขยาย
การลงทุนของบริ ษัทฯ โดยเป็ นการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนพื
(
(นดิน (โซลาร์ ฟาร์ ม)
สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที 2 โครงการละ 5 เมกะวัตต์ รวมเป็ น 10 เมกะวัตต์ และเพือเป็ น
เงิ น ทุน สํ า รองสํา หรั บ การขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ในอนาคต ทัง( การลงทุน ในธุ ร กิ จ พลัง งานทางเลื อ ก และ/หรื อ ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อธุรกิจทีเกียวข้ องกับธุรกิจในปั จจุบนั ของบริ ษัท โดยการเข้ าไปลงทุน ดําเนินโครงการและหรื อเข้ าไป
ร่ วมลงทุน ในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวทังทางตรงและทางอ้
(
อม ซึงโครงการในอนาคตดังกล่าวทังหมดจะนํ
(
ามาซึงรายได้
ทีเพิมขึ (นและส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทดีขึ (น อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยบริ ษัทมี
แผนการใช้ เงินเพิมทุนดังมีรายละเอียดดังนี (
จํานวนเงินทีคาดว่ าน่ าจะได้ รับจากการเพิมทุน

445,479,134 บาท

บริ ษั ท ที ดั บ บลิ ว แซด คอร์ ปอเรชั น จํา กั ด (มหาชน) 269 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงดิ น แดง เขตดิ น แดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์ . 0 2275 9798
TWZ CORPORATION PLC. 269 Ratchadapisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel. (+66) 2275 9789 Fax.(+66) 2275 9798
1/6

วัตถุประสงค์ ใช้ เงินเพิมทุน
1. โครงการโซลาร์ ของสหกรณ์ระยะที 2 จํานวน 2 โครงการ ๆ ละ 5 MW
2. เงินลงทุนโครงการทีเกียวข้ องกับพลังงานทางเลือก
3. เงินทุนหมุนเวียน
รวม

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
*200
**200
45
445

หมายเหตุ * เงิ นลงทุนโครงการโซลาร์ จะประกอบด้วย เงิ นลงทุนเพือ ก่อสร้ างโรงไฟฟ้า 2 โรง ประมาณ 450 ล้านบาท กู้ 70% เท่ากับ 315 ล้านบาท
บริ ษัทฯต้องลงทุน 140 ล้านบาท และเงิ นลงทุนซื 1อหุ้นบริ ษัททีไ ด้สิทธิ โครงการโซลาร์ 2 บริ ษัท ประมาณ 60 ล้านบาท
** ลงทุนในโครงการพลังงานทางเลื อกปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิ จารณา 2-3 โครงการ รวมทัง1 จะพิ จารณาลงทุนในธุรกิ จที เกี ยวข้อง
กับโรงไฟฟ้า

สําหรับโครงการการลงทุนทางบริษัทฯ ขอชีแ= จงรายละเอียดของแต่ ละโครงการ ดังนี =
1. โครงการโซลาร์ ของสหกรณ์ ทางบริ ษัทฯ ได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจในการเข้ าลงทุนกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท
บีม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ผู้สนับสนุนโครงการฯ”) และบริ ษัท ชายน์ เอนเนอร์ จี จํากัด (“ผู้สนับสนุนโครงการฯ)
เมือวันที 7 กรกฎาคม 2560 ซึง มีบริ ษัท วัน พาวเวอร์ จํากัด (“ผู้ถือหุ้นเดิม”) โดยความสัมพันธ์กบั บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริ ษัท เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมโอนหุ้นให้ กบั บริ ษัท เกียร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“บริ ษัทย่อย”)
จํานวน 1 หุ้นก่อนโดยไม่มีคา่ ตอบแทน
หากภายหลังผลการศึกษาเป็ นทีน่าพอใจ ตามระเบียบคณะกรรมการกํ ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทางบริ ษัท
เกียร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด จะสามารถเข้ าซื (อหุ้นได้ โดยไม่ติดข้ อจํากัดทีจะเข้ าซื (อหุ้นได้ ไม่เกินร้ อยละ 50 เนืองจาก
บริ ษัทเกียร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ก่อนแล้ ว และระหว่างนี (ทางบริ ษัทจะทําการศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการ การประเมินมูลค่าหุ้น การตรวจสอบกิจการทางด้ านกฎหมาย เป็ นต้ น โดยทางบริ ษัทคาดว่าน่าจะ
สามารถลงนามในการเข้ าซือ( หุ้นและเริ มลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ ภายในเดือน สิงหาคม 2560 ซึงบริ ษัท
บีม คอร์ ป อเรชัน จํ ากัด และบริ ษัท ชายน์ เอนเนอร์ จี จํ ากัด จะต้ องลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามสัญญาให้ ผ้ สู นับสนุนโครงการดําเนินการโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบน
(
พื (นดินสําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ ภาคการเกษตรระยะที 2 ร่ วมกับสหกรณ์ การเกษตรเพือการตลาด
ลูกค้ า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จํากัด และ สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ทีจบั สลากได้ และผ่านการคัดเลือกในการยืน
ข้ อเสนอขอขายไฟฟ้ าโครงการละ 5 เมกะวัตต์ รวมเป็ น 10 เมกะวัตต์ ตามลําดับ ทังนี
( ( บริ ษัทผู้สนับสนุนโครงการฯ
จะดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้ างการทําสัญญาขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค และดําเนินการ
บริ หารจัดการโครงการอืนตามเงือนไขของสัญญาใช้ สิทธิ ขายไฟฟ้ า โดยบริ ษัทจะดําเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ และคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าประมาณ 4-5 เดือน และจะสามารถ
เริ มจําหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2560 ซึง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทไม่น้อยกว่า
ปี ละ 60 ล้ านบาท
2. สําหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกนัน( ในเบื (องต้ นขณะนี (อยู่ในระหว่างทีทางบริ ษัทกําลังศึกษาโครงการ
และศึกษาความเป็ นไปได้ อยู่ 2-3 โครงการ โดยเป็ นโครงการกําจัดขยะทังหมดตั
(
งอยู
( ่ในภาคกลางและภาคอีสาน
และสามารถลงทุนต่อเนืองไปยังโครงการโรงไฟฟ้ าขยะได้ ซึง จะสอดคล้ องกับประกาศ คสช.ที 4/2559 ทีประกาศให้
ยกเว้ นเรื องข้ อจํากัดของผังเมืองและยกเว้ นไม่ต้องจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อมทุกกําลังการผลิต
บริ ษั ท ที ดั บ บลิ ว แซด คอร์ ปอเรชั น จํา กั ด (มหาชน) 269 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงดิ น แดง เขตดิ น แดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์ . 0 2275 9798
TWZ CORPORATION PLC. 269 Ratchadapisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel. (+66) 2275 9789 Fax.(+66) 2275 9798
2/6

ซึงทําให้ ธุรกิจกําจัดขยะดังกล่าวมีความน่าสนใจทีจะสามารถลงทุนต่อเนืองไปยังธุรกิ จพลังงานไฟฟ้ าได้ อย่าง
ต่อเนืองทันที โดยโครงการดังกล่าว โครงการดังกล่าวเบื (องต้ นใช้ เงินลงทุนประมาณ 800 ล้ านบาทแต่จะใช้ สินเชือ
ในสัด ส่ว น 70-80% ส่ว นที เ หลือ ก็ จ ะใช้ เงิ น ทุน ประมาณ 200 ล้ า นบาท คาดว่า น่ า จะสามารถบรรลุข้ อ ตกลง
ในเบื (องต้ นได้ ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 นี ( โดยในขณะนี (ทางบริ ษัทไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลในรายละเอียด
ทังหมดได้
(
ซึงจะทําให้ บริ ษัทสูญเสียประโยชน์ของความลับทางการค้ า ซึงหากบริ ษัทได้ บรรลุข้อตกลงเป็ นประการใด
ทางบริ ษัทก็จกั รายงานให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯและผู้ถือหุ้นทราบในทันที
โครงการทีกล่าวมานันยั
( งอยู่ในอยู่ในระหว่างศึกษาธุรกิจความเป็ นไปได้ ของบริ ษัทผู้สนับสนุนโครงการฯ ในกรณีที
ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของบริ ษัทผู้สนับสนุนโครงการฯ ไม่ผา่ นการพิจารณาและบริ ษัทมีการขยายการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ทดแทน บริ ษัทจะแจ้ งการเปลีย นแปลงการใช้ เงินเพิมทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป เพือให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผย
ข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และเรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียว
โยงกัน พ.ศ. 2546 โดยคณะกรรมการจะคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ดังนัน( ทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง( ที 5/2560 เมือวันที 17 กรกฎาคม 2560 จึงได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่
เกิน 1,781,916,535 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่โดยมีรายละเอียด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวดังนี (
1. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)
ราคาเสนอขาย
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน

:
:
:
:

7 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่ (ในกรณีทีมีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
( (ง)
0.25 บาทต่อหุ้น
0.10 บาท
บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
ในกรณีทีมีห้ ุนสามัญเพิมทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิมตามทีกล่าวข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนทีเหลือดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมทีประสงค์จะซื (อเกิน
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกัน
กับหุ้นทีได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี (
(1) ในกรณี ที มี ห้ ุน เหลื อมากกว่ าหุ้ นที จองซื อ( เกิ นกว่ า สิ ท ธิ จ ะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ูทีจองซื (อเกินกว่าสิทธิ และชําระค่าจองซื (อหุ้น
ดังกล่าวทังหมดทุ
(
กรายตามจํานวนทีจองซื (อเกินกว่าสิทธิ
(2) ในกรณี ที มี ห้ ุน เหลือ น้ อ ยกว่า หุ้น ที จ องซื อ( เกิ น กว่า สิท ธิ จ ะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ีจองซื (อเกินกว่าสิทธิตามขันตอนดั
(
งต่อไปนี (
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(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมของผู้ทีจองซือ( เกิ น
กว่าสิทธิแต่ละรายโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที
จองซื (อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้ วยจํานวนหุ้นทีเหลือ
จะได้ เป็ นจํานวนหุ้นทีผ้ ทู ีจองซื (อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
มีสิทธิทีจะได้ รับจัดสรร (ในกรณีทีมีเศษของหุ้น ให้ ปัด
เศษของหุ้นนันทิ
( (ง) ทังนี
( (จํานวนหุ้น ทีมีสิทธิ ได้ รับการ
จัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื (อ
และชําระค่าจองซื (อแล้ ว
(ข) ในกรณี ทียังมีห้ ุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ
(ก) อยูอ่ ีกให้ ทําการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ีจองซื (อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ทีจองซื (อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน(
โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ทีจองซื (อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายคูณด้ วยจํานวนหุ้นทีเหลือจะได้ เป็ นจํานวน
หุ้นทีผ้ ูทีจองซื (อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ทีจะได้ รับ
จัดสรร(ในกรณีทีมีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
( (ง)
โดยจํ า นวนหุ้ นที มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจะไม่ เ กิ น
จํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื (อ
และชําระค่าจองซื (อแล้ วทังนี
( ใ( ห้ ดําเนินการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่ ผ้ ู ที จ องซื อ( เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ต ามวิ ธี ก ารในข้ อ(ข)
นี (จนกระทัง ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
ในกรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนคงเหลือจากการดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครัง( นี ( บริ ษัทฯ จะนําไปดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในครัง( ถัดๆ ไป นอกจากนี ( ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด
และ/หรื อเปลียนแปลงเงือนไขอืนๆทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯเพือเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น เช่น รายละเอียดและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
, วันทีเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน เป็ นต้ น การลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆทีเกียวข้ องรวมทังการดํ
(
าเนินการต่างๆ
อันจําเป็ นและสมควรทีเกียวเนืองกับการออก และเสนอขายหุ้น สามัญ เพิม ทุน ในครั ง( นี โ( ดยรวมถึง การนํา หุ้น
สามัญเพิมทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. วันกําหนดรายชือผู้ถอื หุ้นเพือสิทธิในการจองซือ= หุ้นสามัญเพิมทุน
กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีมีรายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 1 สิงหาคม 2560 เป็ นผู้ทีมีสิทธิในการจองซื (อหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทฯในครัง( นี ( และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 2 สิงหาคม 2560
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3. กําหนดการวันจองซือ= หุ้นและรับชําระค่ าหุ้นเพิมทุน
ระหว่างวันที 21 สิงหาคม 2560 ถึง วันที 25 สิงหาคม 2560
4. วิธีการชําระเงิน
ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื (อหุ้นสามัญ สามารถชําระเงินตามจํานวนทีระบุ ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื (อหุ้น
สามัญ โดยจะต้ องชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัวn แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง จ่ายเงิน ธนาคาร ทีสามารถเรี ยกเก็บ
ได้ ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการนับจากวันทีใช้ สทิ ธิ โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่าย “บัญชี เพือการจอง
ซือ= หุ้นสามัญเพิมทุนของ บริ ษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)” เลขทีบัญชี 737-1-02174-9
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 ทังนี
( (การใช้ สิทธิ จองซื (อหุ้นสามัญ
ดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริ ษัทฯ ได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน( หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที
มิได้ เกิดจากบริ ษัทฯ ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิก
การขอใช้ สิทธิ และหมดสิทธิ ทีจะซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวอีกต่อไป ทังนี
( ( บริ ษัทฯ จะนําส่ง
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ โดยจะไม่มีการคํานวณ
ดอกเบี (ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
5. เอกสารในการยืนความจํานงการใช้ สิทธิซือ= หุ้นสามัญ
- แบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทีได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนทุก
รายการ โดยระบุจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนทีประสงค์จะจองซื (อทังในส่
( วนทีจองซื (อตามสิทธิ และเกินกว่าสิทธิ
ให้ ถกู ต้ อง พร้ อมทังลงลายมื
(
อชือผู้จองซื (อในใบจองซื (อหุ้นสามัญเพิมทุน โดยผู้จองซื (อหรื อผู้รับมอบอํานาจต้ อง
ยืนเอกสารประกอบการจองซื (อหุ้นและชําระเงินค่าหุ้นเพิมทุนเต็มตามจํานวนทีจองซื (อทีตวั แทนรับการจองซื (อฯ
ภายในวันและเวลาทีรับจองซื (อ และชําระค่าหุ้นสามัญเพิมทุน ทังนี
( ( ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับแบบแสดงความ
จํานงการใช้ สทิ ธิซื (อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ ณ สถานทีติดต่อขอใช้ สิทธิในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 7. หรื อสามารถ Download แบบฟอร์ มได้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ที www.twz.co.th )
6. หลักฐานประกอบการจองซือ= หุ้นสามัญ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลต่างด้ าว :
สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัททีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชือตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
( ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิข้อบังคับ และหนังสือ
รับรอง ทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ซึงรับรองโดย Notary Public
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชือตาม
(ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
เอกสารการชําระเงิน (เช็ค ดร๊ าฟท์ แคชเชียร์ เช็ค หรื อสําเนาใบนําฝากเงิน ตามข้ อ 4. พร้ อมเขียนชือ นามสกุล
ทีอยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
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7. สถานทีติดต่ อขอใช้ สิทธิ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2275-9789
9789 ต่อ 401
โทรสาร : 0-2275-9898
9898
Website : www.twz.co.th
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางปิ ยะนุช รังคสิริ)
กรรมการผู้จดั การ
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