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เร่ือง  แจ้งรายละเอียดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W5 ครัง้สดุท้าย 
 

เรียน  ทา่นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ TWZ-W5  
 

ตามท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ             

ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5 (TWZ-W5) จํานวน 2,289,871,672 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามสดัสว่น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

0.10 บาท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้จํานวน 1 ครัง้ โดยวนัดงักลา่วจะเป็น

วันกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกและครัง้สุดท้าย ซึ่งจะตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันท่ีออก

ใบสําคญัการแสดงสทิธิ คือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W5 สําหรับวัน 

กําหนดการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ดงันี ้
 

1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ TWZ-W5  

วนัที 10 มกราคม 2563 ถงึวนัที 30 มกราคม 2563 
 

2. ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ขายใบสาํคัญแสดงสทิธิ TWZ-W5 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP)  

บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) สัง่หยดุพกัการซือ้ขายใบสําคญั

แสดงสทิธิ TWZ-W5 ตัง้แตว่นัท่ี 8 มกราคม 2563 ถงึวนัที 31 มกราคม 2563 
 

3. การสิน้สภาพของใบสาํคัญแสดงสทิธิ TWZ-W5  

เม่ือพ้นกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายในวันที  31 มกราคม 2563 ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W5            

จะหมดอายแุละสิน้สดุการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตัง้แต่วนัที 1 กมุภาพนัธ์ 

2563 เป็นต้นไป 
 

4. วัน เวลา ย่ืนความจาํนงการใช้สทิธิ 

 ระหวา่งวนัท่ี 16 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ระหวา่งเวลา 9.00 น.ถงึ 16.00 น. ของ

ทกุวนัทําการของบริษัทฯ 
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5. วันใช้สทิธิแปลงสภาพครัง้สุดท้าย  

วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

6. อัตราการใช้สทิธิ  

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น 
 

7. ราคาใช้สทิธิ  

หุ้นละ 0.10 บาท 
 

8. วธีิการชาํระเงนิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั สามารถ
ชําระเงินตามจํานวนที่ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นจะต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร 
หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนบัจากวนัท่ี
ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” เลขที่ บัญชี 737-1-02174-9 ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงิน
ไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และ
บริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ และหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําสง่ใบสําคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั 
นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ โดยจะไมมี่การคํานวณดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ  
 

เอกสารการชําระเงิน (เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือสําเนาใบนําฝากเงิน ตามข้อ 8. พร้อมเขียนช่ือ 
นามสกลุ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั) 
 

9.  เอกสารในการย่ืนความจาํนงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ 
-  แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วน                

ทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถ
ขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้
สิทธิในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือสามารถ Download แบบฟอร์ม
ได้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.twz.co.th 

 
 

  

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 10400 Tel. (+66) 2275 9789 Fax.  (+66) 2275 9798 



บริษัท ที

TWZ C

 

 

              

ทีดับบลิวแซด ค

ORPORATION

- 

10.  ห

11.   ส
บ ิ
2
โท
โท
W

จงึเรียนมาเพ่ือ

  

 

 

         

                     

คอร์ปอเรช่ัน จาํ

N PLC. 269 Ra

  ใบสําคัญ
ใบสําคัญ
ความจําน
สําหรับใบ

ลักฐานประกอ

(ก)  บคุ

(ข)  บคุ

(ค)  นิติ

(ง)  นิติ

สถานที่ตดิต่อใ
บริษัท ทีดบับลวิ

69 ถนนรัชดาภิ
ทรศพัท์  
ทรสาร  

Website 
 

อโปรดทราบ 

 

 

                     

ากัด (มหาชน) 2

atchadapisek R

ญแสดงสิทธิซึ่ง
ญแสดงสิทธิตาม
นงการใช้สิทธิ
บสําคญัแสดงสทิ

อบการจองซือ้

คคลสญัชาติไท

คคลตา่งด้าว 

ติบคุคลในประเ

ติบคุคลตา่งประ

ในการใช้สทิธิ
วแซด คอร์ปอเร
ภิเษก แขวงรัชด
:     0-2275-97
:     0-2278-98
:     www.twz.

  

  

                      

269 ถนนรัชดาภิ

Rd., Ratchada

ผู้ ถือใบสําคัญ
มแบบท่ีตลาดห
และหนังสือมอ
ทธิท่ียงัไมไ่ด้ใช้

อหุ้นสามัญ 

ทย :  สําเน

: สําเน

เทศ : สําเ
ออก
สําเน
ลาย

ะเทศ : สําเน
ข้อบั
กําห
รับรอ
ลงลา

 
รชัน่ จํากดั (มห
ดาภิเษก เขตดิน
789 ตอ่ 401  
898 
.co.th 

 

          (น

                      

เษก แขวงรัชดาภิ

pisek, Din Dae

ญแสดงสิทธิลง
หลกัทรัพย์ฯ กํ
อบอํานาจให้ผู้
สทิธิ (ถ้ามี) 

นาบตัรประจําตั

นาหนงัสือเดินท

เนาหนงัสือรับร
ไม่เกิน 6 เดือน
นาถูกต้อง แล
มือช่ือตาม (ก) 

นาหนงัสือสําคั
บงัคบั และหนงั
นดการใช้สิทธิ
องสําเนาถูกต้อ
ายมือช่ือตาม (

าชน) 
นแดง จงัหวดักรุ

ขอแสดงความ

ายกิตติพงศ์ กิต

       กรรมการ 

ภิเษก เขตดินแดง

eng, Bangkok 

ลายมือช่ือผู้ โอ
กําหนด ตามจํา
ผู้ อ่ืนมารับใบสํ

ตวัประชาชน พร้

ทาง พร้อมรับรอ

รองบริษัท ท่ีออ
นก่อนวนักําหนด
ละเอกสารหลั
 หรือ (ข) พร้อม

ญัการจดัตัง้บริ
สือรับรอง ท่ีออ
 ซึ่งรับรองโดย 
อง และเอกสา
(ก) หรือ (ข) พร้

รุงเทพมหานคร

มนบัถือ 

ตติภสัสร) 

 

ง กรุงเทพฯ 1040

 10400 Tel. (+

อนด้านหลัง ห
านวนท่ีระบุใน
าคัญแสดงสิท

ร้อมรับรองสําเน

องสําเนาถกูต้อง

อกโดยกระทรว
ดการใช้สิทธิ พ ้
ักฐานของผู้ มี
มรับรองสําเนาถู

ริษัท หนงัสือบ ิ
อกไม่เกิน 6 เดื
 Notary Pub
รหลกัฐานของ
รอมรับรองสําเน

ร 10400 

00 โทร. 0 2275 

66) 2275 978

หรือใบแทน
นแบบแสดง
ธิฉบับใหม่

นาถกูต้อง 

ง 

งพาณิชย์ท่ี
ร้อมรับรอง
อํานาจลง
ถกูต้อง 

ริคณห์สนธิ
ดอนก่อนวนั
blic พร้อม
งผู้ มีอํานาจ
นาถกูต้อง 

9789 แฟกซ์. 0 2

9 Fax.  (+66) 2

2275 9798 

2275 9798 


