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24 เมษายน 2561

เรื่ อง

แจ้ งรายละเอียดการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4 ครัง้ สุดท้ าย

เรี ยน

ท่านผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4

ตามที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 4 (TWZ-W4) จํ า นวน 2,980,138,401 หน่ ว ย ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท ฯ
ตามสัดส่วนส่วนของการถือหุ้น ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิม ต่อ 3 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
1 หน่วย สามารถซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ จํานวน 3 ครัง้ ในวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคมของ
แต่ล ะปี ตัง้ แต่ปี 2559 คื อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2559, วัน ที่ 29 ธัน วาคม 2560 และวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยวัน
ดังกล่าวจะเป็ นวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ซึง่ จะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 3 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วนั ที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษั ทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ ยวกับ การใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ TWZ-W4 สําหรั บ วัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดังนี ้
1. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
2. ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4 (ขึน้ เครื่องหมาย SP)
บริ ษัทฯ ขอให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) สัง่ หยุดพักการซื ้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
TWZ-W4 ตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
3. การสิน้ สภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4
เมื่ อ พ้ นกํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ ายในวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W4
จะหมดอายุและสิน้ สุดการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ตัง้ แต่วันที่ 1 มิ ถุนายน 2561
เป็ นต้ นไป
4. วัน เวลา ยื่นความจํานง
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. ของทุกวัน
ทําการของบริ ษัทฯ
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5. วันใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
6. อัตราการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
7. ราคาใช้ สิทธิ
หุ้นละ 0.70 บาท
8. วิธีการชําระเงิน
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ สามารถชําระเงิน
ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ โดยจะต้ องชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ
นับจากวันที่ใช้ สิทธิ โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญ ชีเพื่อการจองซือ้ หุ้ นสามัญ เพิ่มทุนของ บริ ษัท
ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 737-1-02174-9 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
บริ ษัทฯ ได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัทฯ
ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิ
และหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนําส่งใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ โดยจะไม่มีการคํานวณ
ดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
9. เอกสารในการยื่นความจํานงการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ
- แบบแสดงความจํ า นงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ทฯ ที่ได้ ก รอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และ
ครบถ้ วนทุก รายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ทัง้ นี ้ ผู้ ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
จะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ ณ สถานที่ติดต่อขอใช้
สิ ท ธิ ใ นช่ ว งระยะเวลาการแจ้ งความจํ า นงในการใช้ สิ ท ธิ ต ามข้ อ 11. หรื อ สามารถ Download
แบบฟอร์ มได้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ที่ www.twz.co.th )
-

ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลังหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิและหนังสือ
มอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)

10. หลักฐานประกอบการจองซือ้ หุ้นสามัญ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลต่างด้ าว :
สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
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(ค) นิติบคุ คลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิข้อบังคับ และหนังสือ
รับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่ อ
ตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
เอกสารการชํ า ระเงิ น (เช็ ค ดร๊ าฟท์ แคชเชี ย ร์ เช็ ค หรื อ สํา เนาใบนํ าฝากเงิ น ตามข้ อ 8. พร้ อมเขี ย นชื่ อ
นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง)
11. สถานที่ติดต่ อขอใช้ สิทธิ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2275-9789 ต่อ 401
โทรสาร : 0-2275-9898
Website : www.twz.co.th
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางปิ ยะนุช รังคสิริ)
กรรมการผู้จดั การ
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