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เร่ือง  แจ้งรายละเอียดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ TWZ-W4 ครัง้สดุท้าย  

 

เรียน  ทา่นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ TWZ-W4 

 

 ตามท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ            

ท่ีจะซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี  4 (TWZ-W4) จํานวน  2,980,138,401 หน่วย  ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ               

ตามสดัสว่นสว่นของการถือหุ้น ในอตัราสว่น 7 หุ้นเดิม ต่อ 3 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน            

1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทัง้นี ้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้จํานวน 3 ครัง้ ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคมของ

แต่ละปี ตัง้แต่ปี 2559 คือ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559, วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 และวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 โดยวัน

ดงักลา่วจะเป็นวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึง่จะตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 3 มีอายคุรบ 3 ปี นบัแต่วนัท่ี

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4 สําหรับวนั

กําหนดการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ดงันี ้ 
 

1.  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4  

 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561  
 

2.  ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP)  

บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) สัง่หยดุพกัการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

TWZ-W4 ตัง้แตว่นัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561  
 

3.  การสิน้สภาพของใบสาํคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4 

เมื่อพ้นกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4                

จะหมดอายุและสิน้สุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้แต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2561               

เป็นต้นไป  
 

4.  วัน เวลา ยื่นความจาํนง  

ระหว่างวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. ของทกุวนั

ทําการของบริษัทฯ  
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5.  วันใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สุดท้าย  

 วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561  
 

  6.  อัตราการใช้สิทธิ  

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่ หุ้นสามญั 1 หุ้น  
 

7.  ราคาใช้สิทธิ  

 หุ้นละ 0.70 บาท 
 

8.  วิธีการชาํระเงนิ  
 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั สามารถชําระเงิน

ตามจํานวนท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยจะต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์            

ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการ

นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท              

ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 737-1-02174-9 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 ทัง้นี ้การใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อ

บริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัทฯ 

ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ

และหมดสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วอีกต่อไป ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําสง่ใบสําคญั

แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการคํานวณ

ดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ  
 

9.  เอกสารในการยื่นความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  

 -  แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ

ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี  ้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ                    

จะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ ณ สถานท่ีติดต่อขอใช้

สิทธิในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามข้อ 11. หรือสามารถ Download 

แบบฟอร์มได้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ท่ี www.twz.co.th ) 
 

-   ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงัหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด ตามจํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิและหนงัสือ

มอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบสาํคญัแสดงสทิธิฉบบัใหมส่าํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี)  
 

10.  หลักฐานประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญ  

(ก)  บคุคลสญัชาติไทย :  สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  

(ข)  บคุคลตา่งด้าว :  สาํเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  
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(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

กําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มี

อํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  

(ง) นิติบคุคลตา่งประเทศ : สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อบงัคบั และหนงัสือ

รับรอง ท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public 

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ

ตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  
 

เอกสารการชําระเงิน (เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือสําเนาใบนําฝากเงิน ตามข้อ 8. พร้อมเขียนช่ือ 

นามสกลุ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั)  
 

11.  สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ  

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์ : 0-2275-9789 ตอ่ 401  

โทรสาร : 0-2275-9898  

Website : www.twz.co.th  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

(นางปิยะนชุ รังคสริิ)  

  กรรมการผู้จดัการ 
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