สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3

บริษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

รายละเอียดวิธกี ารจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ

คำเตือน: การจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอ
ขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในประเทศไทยและ
ผูถ้ ือหุน้ ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ในการเสนอขายนี ้
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายนัน้ จะทาให้หรืออาจทาให้บริษัทมีหน้าทีต่ าม
กฎหมายต่างประเทศ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่นีไ้ ม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีการ
เสนอขายและจัดสรรหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามที่กาหนดใน Regulation S ภายใต้
U.S. Securities Act) หรือให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้ จะไม่มีการขายหรือเสนอขายหุน้ สามัญที่
ออกใหม่ในประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ หรือในประเทศอืน่ ใดทีก่ ารแจกจ่าย
เอกสารเหล่านีจ้ ะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออาจะทาให้บริษัทมีหน้าที่ใดๆ เกินกว่าหน้าทีต่ ามกฎหมายไทย โดยการ
เสนอขายและจัดสรรหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในประเทศอืน่ ใด อาจมีขึน้ เฉพาะในกรณีทบี่ ริษัทได้รบั การยกเว้นการขอ
อนุญาตและการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตามทีบ่ ริษัทพิจารณาเห็นสมควร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 1

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
วิธีปฏิบตั ิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ทีเ่ สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
1.

กาหนดระยะเวลาจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันที่ 13 – 17 และ
20 ธันวาคม 2564 (รวมทัง้ สิน้ 6 วันทาการ)

2.

สถานทีร่ ับจองซือ้ และรับชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้
นี ้ (“ผู้รับจองซือ้ หุ้น”) ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้ หุน้ ได้ท่ีสานักงานใหญ่ของผูร้ บั จองซือ้ หุน้
ตัง้ แต่ 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันที่ 13 – 17 และ 20
ธันวาคม 2564 (รวมทัง้ สิน้ 6 วันทาการ) ตามที่อยู่ดา้ นล่าง
ชื่อ

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ทีอ่ ยู่

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์

0-2275-9789

โทรสาร

0-2275-9798

ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ประสงค์ท่ีจะส่งใบจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนทางไปรษณียล์ งทะเบียน ขอให้จดั ส่งเอกสารต่าง ๆ
คือ ใบจองซือ้ หุน้ ใบรับรองการจองซือ้ หุน้ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย ์
ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี ้ เอกสารการจองซือ้ จะต้องถึงที่ทาการบริษัท ภายในเวลา 15.00 น.
ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็ นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซือ้ กรุ ณาวงเล็บมุมซองว่า “การ
จองซือ้ หุ้นเพิม่ ทุน”
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีท่านมีบญ
ั ชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัท
หลักทรัพย์ของท่านจะให้คาแนะนา และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ ให้กบั ผูร้ บั จองซือ้ หุน้ ต่อไป
นอกจากการจองซือ้ หุน้ ที่สานักงานใหญ่ของผูร้ บั จองซือ้ หุน้ ดังที่กล่าวแล้ว ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถ
จองซือ้ หุน้ ผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php ตามที่ระบุในหัวข้อ
3 “วิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นและการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ในฉบับนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 2

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
3.

วิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ และการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
3.1

วิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้
ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
หรือจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564
(รวม 6 วันทาการ) โดยมีวธิ ีการ ดังนี ้
1.

ชาระเงินสดได้ท่สี ถานที่รบั จองซือ้ ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ณ สถานที่รบั จอง
ซือ้ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง
ภายในวันที่ 13 -17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทาการ)

2.

ชาระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท
“บัญชีเพื่อการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ชื่อบัญชี

ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”
ธนาคาร

กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

737-1-02174-9

ผูจ้ องซือ้ จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้อมต้นฉบับใบนาฝากเงินค่าจองหุน้ ส่งมาที่
บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ายของการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ท า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้ อ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.investorsinsight.com/twz/login.php ผูจ้ องซือ้ จะต้องเลือกวิธีการชาระเงินเป็ น “โอนเงิน” พร้อมกับ
แนบหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ แล้ว
บันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชาระค่าจองซือ้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้
ซึ่งผูจ้ องซือ้ สามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซือ้
3.

ชาระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(ก)

ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนาม
“บัญชีเพื่อการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
จ ากั ด (มหาชน) “ ซึ่ ง สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จ าก ส า นั ก หั ก เ งิ น ใ น
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซือ้ หุน้ และ
ใบรับรองการจองซือ้ หุน้ ณ สถานที่จองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลา
จองซื้ อ โปรดลงวันที่ ในเช็ ค/แคชเชี ยร์เช็ ค ตามวันที่ จองซื อ้ แต่ ไม่ เกิ นวั นที่ 17
ธันวาคม 2564 พร้อมทัง้ ระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทีต่ ิดต่อได้ไว้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 3

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในกรณีท่ีลกู ค้าไม่ได้ระบุช่ือ-นามสกุล และ เบอร์
โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้า
ได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซือ้ หุน้
ดังกล่าว
(ข)

(ค)

ดร๊าฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ท่ วั ราชอาณาจักร โดยสั่งจ่าย ในนาม “บัญชีเพื่อ
การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)”
กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

(ง)

กาหนดเวลารับจองซือ้ กรณี ชาระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ภายใน
วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เท่านัน้

(จ)

กรณี ผู้ จ องซื ้ อ ท ารายการการจองซื ้ อ ผ่ า นระบบเว็ บ ไซต์ www.investorsinsight.com/twz/login.php ผู้จ องซื ้อ จะต้อ งเลื อ กวิ ธี ก ารช าระเงิ น เป็ น “เช็ ค /
แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในระบบ
จากนัน้ ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ แล้วทาการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการ
ชาระค่าจองซือ้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม
2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ายของการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน และผูจ้ องซือ้ สามารถจองผ่าน
ระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซือ้

4.

ชาระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี

“บัญชีเพื่อการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”

ธนาคาร

กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

737-1-02174-9

ผูจ้ องซือ้ จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซือ้ พร้อมเอกสารการชาระค่าจองซือ้ ผ่านระบบ
Internet Banking ส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ายของการ
จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ท า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้ อ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.investorsinsight.com/twz/login.php ผูจ้ องซือ้ จะต้องเลือกวิธีการชาระเงินเป็ น “Internet Banking”
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 4

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
พร้อมกับแนบหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในระบบ จากนัน้ ตรวจสอบข้อมูลการจอง
ซื ้อ แล้ว ท าการบั น ทึ ก และ/หรื อ พิ ม พ์ห ลั ก ฐานการช าระค่ า จองซื ้อ เพื่ อ เป็ น เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ หุน้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ายของการจองซือ้
หุน้ เพิ่มทุน ซึ่งผูจ้ องซือ้ สามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่
3.2

เปิ ดรับจองซือ้
วิธีการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ หุน้ ตัง้ แต่ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO)
ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม (รวมทัง้ สิน้ 6 วันทาการ) โดยวิธีการ ดังนี ้
1.

ผูจ้ องซือ้ หุน้ ที่ชาระเงินค่าจองซือ้ เรียบร้อยแล้ว ต้องนาหลักฐานการชาระเงินและเอกสารการ
จองซือ้ ยื่น ณ สานักงานใหญ่ของผูร้ บั จองซือ้ หุน้ ที่ บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (“การยื่ น เอกสารจองซื้อ ที่ บ ริ ษั ท ”) หรื อ จัด ส่ ง เอกสารการจองซื อ้ ผ่ า นทาง
ไปรษณีย ์

2.

ผูจ้ องซือ้ หุน้ ที่ชาระเงินค่าจองซือ้ เรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือ้ ผ่านระบบ Electronic Rights
Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php (“การจองซือ้
ผ่ า นระบบ E-RO”) ซึ่งผู้จองซือ้ สามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของ
ภายในวันที่เปิ ดรับจองซือ้ โดยมีวิธีการจองซือ้ ดังนี ้
2.1

ผู้ จ อ ง ซื ้ อ หุ้ น ส า ม า ร ถ ต ร ว จ สิ ท ธิ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.investorsinsight.com/twz/login.php (ในกรณี ท่ี ไ ม่ ไ ด้รับ หนัง สื อ รับ รองสิ ท ธิ ) โดยกรอก
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนและกรอกหมายเลขโทรศัพท์ในช่อง Password
เพื่อการตรวจสอบและเข้าสู่ระบบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 5

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
2.2

คลิก “ตรวจสอบสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญ”

2.3

หลังจากนัน้ คลิก “ตรวจสอบสิทธิ” ผูถ้ ือหุน้ จะทราบรายละเอียด เลขทะเบียนผูถ้ ือ
หุ้น จ านวนหุ้น เดิ ม และจ านวนหุ้น ที่ สามารถจองซื อ้ ได้ต ามสิ ท ธิ เมื่ อ ผู้จ องซื อ้
ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “กลับ” เพื่อเข้าสู่ระบบการจองซือ้ ต่อไป

2.4

ผูจ้ องซือ้ ที่ประสงค์จะทาการจองซือ้ ให้คลิก “จองซือ้ / ส่งหลักฐานการชาระเงิน”
แล้วตรวจสอบ เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ จานวนหุน้ เดิม และจานวนหุน้ ที่สามารถจอง
ซือ้ ได้ตามสิทธิ อีกครัง้ หลังจากนัน้ คลิก “จองซือ้ ”
หมายเหตุ: ผูจ้ องซือ้ จะสามารถเข้าสู่ระบบจองซือ้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันที่ 13
– 20 ธันวาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 6

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 7

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3

2.5

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเลือกวิธีการชาระเงิน
ตามวิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นที่ได้ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว (โอนเงิน/Internet
Banking/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) พร้อมกับแนบหลักฐานการชาระเงิน แล้วคลิก
“ถัดไป”

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 8

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
2.6

ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิก “ยืนยันข้อมูล” เพื่อบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการ
จองซือ้ หุน้ ไว้ เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ ต่อไป

หมายเหตุ:
1.

กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ผูจ้ องซือ้ จะต้องแสดงความจานงในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะต้องทาการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็ม
จานวนที่จองซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ ตามสิทธิท่ไี ด้รบั และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั
โดยผูจ้ องซือ้ สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หรือบน
เว็บไซต์ผ่านระบบ e-RO ให้ครบถ้วน ชัดเจน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 9

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
โดยหากมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ ตามสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่มีการจองซือ้ เกินสิทธิจึงจะได้รบั การจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหวั ข้อ 5 “เงือ่ นไขในการจองซือ้ ” ประกอบ)
ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนนีเ้ ท่านัน้
2.

ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
สาหรับการยื่นเอกสารจองซือ้ ที่บริษัท ผูถ้ ือหุน้ จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามจานวนเลขทะเบียนผู้
ถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน กล่า วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ /ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ เท่านัน้
สาหรับการจองซือ้ ผ่านระบบ e-RO ผูถ้ ือหุน้ จะต้องทาการจองซือ้ ตามจานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซือ้ ผ่านระบบ e-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ /
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ เท่านัน้

4.

เอกสารประกอบการจองซือ้
4.1

สาหรับผู้ถือหุ้นทีย่ ื่นเอกสารจองซือ้ ทีบ่ ริษัท
4.1.1

ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
บริษัทจะทาการจัดส่งใบจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับใบจอง
ซื ้อ หุ้น ได้ท่ี ส านัก งานใหญ่ ข องผู้รับ จองซื ้อ หุ้น หรื อ ดาวน์โ หลดจากเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(www.twz.co.th)

4.1.2

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะ
ระบุจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายมีสิทธิได้รบั จัดสรร (ถ้ามี)
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เดิมได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามจานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ เดิมที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านัน้

4.1.3

หลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้

4.1.4

ในกรณีท่ีไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ ตามข้อ 4.1.2 และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ช่ือ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 10

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ทุ น (Record Date) ณ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2564 ผู้ ถื อ หุ้ น จะต้อ งแนบเอกสารที่ อ อกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ น
ต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
-

ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาบัต รประจ าตัว ข้า ราชการที่ ยัง ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
กรณีผูจ้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผูป้ กครอง
ที่ผปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้า นที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยู่
พร้อมผูป้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถ่นิ ที่อยู่ในประเทศไทย)
-

สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
-

สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจนถึง
วันยื่นใบคาขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หุน้ ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องและประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลยังไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณีท่ีมีการมอบอานาจให้ผอู้ ื่นกระทาการ
แทน พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอานาจ รับรองสาเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบ
อานาจกระทาการเป็ นฉบับสาเนา เอกสารฉบับสาเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบอานาจด้วย และ
กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
-

สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบคาขอเปิ ดบัญชีและ
จองซือ้ หุน้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) และ
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-

สาเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้รบั รองสาเนาเอกสารข้างต้น ที่ยงั
ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รบั การรับรอง
ลงลายมื อ ชื่ อ โดยเจ้า หน้า ที่ Notary Public หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อ านาจใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือ
ชื่ อ ของผู้จัด ท าหรื อ ผู้ใ ห้ค ารับ รองความถูก ต้อ งของเอกสาร และให้เ จ้า หน้า ที่
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่า วได้จดั ทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public
หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวัน
จองซือ้ หุน้

4.1.5

ในกรณีท่มี ีการมอบอานาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุน้ จะต้องมีหนังสือมอบอานาจ
ให้ Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซือ้ หุน้ และเอกสารประกอบการจองซือ้
จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผูม้ ีอานาจลงนาม
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้ ีอานาจลง
นามนัน้ อีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

4.1.6

หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้
ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้จองซือ้ และผู้รับ มอบ
อานาจซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

4.1.7

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผูป้ ระสงค์นา
หลัก ทรัพ ย์ฝ ากเข้า บัญ ชี ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่ประสงค์
จะฝากหุน้ สามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ )
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ในกรณีท่ีผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ น
บุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้า บัญชีผูอ้ อกหลักทรัพย์
(Issuer Account) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล (สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่ประสงค์จะฝากหุน้ สามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์
(Issuer Account) เท่านัน้ )” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนาส่ง
ให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
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เมื่อผูจ้ องซือ้ ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้แก่บริษทั และบริษัทจะถือว่าผูจ้ อง
ซือ้ ได้ให้คารับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทัง้ ลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนัน้ นัน้ (ไม่ว่าผูจ้ อง
ซือ้ เป็ นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้ นั้นเอง หรือผู้รับมอบอานาจหรือ
ตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ เป็ นผูก้ รอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
หรือไม่เป็ นจริง บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้ดลุ ยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ ในกรณีท่มี ีการดาเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ผูจ้ องซือ้ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ
ทัง้ สิน้
ทั้งนี ้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสา รไม่
ครบถ้วนบริษัท ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูจ้ องซือ้ ไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้
นี ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซือ้ บาง
ประการให้แก่ผจู้ องซือ้ รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดั ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนและการ
จัดสรรหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายนัน้ จะทาให้หรือ
อาจทาให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กาหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมนี ้
4.2

สาหรับผู้ถือหุ้นทีจ่ องซือ้ ผ่านระบบ E-RO
4.2.1

กรอกข้อ มูลในระบบ E-RO ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php ให้

ครบถ้วน
4.2.2

แนบหลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบ e-RO

5.

เงือ่ นไขในการจองซือ้

5.1

กรณีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรร ผูถ้ ือหุน้ ที่แจ้งความประสงค์
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิง้ หรือจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่นอ้ ยกว่าสิทธิท่ีได้รบั การ
จัดสรร จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ทัง้ จานวนที่จองซือ้

5.2

กรณีผูถ้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตน
ตามสัดส่วนที่กาหนดได้ (Oversubscription) โดยที่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินสิทธิของตนจะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่จองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิ
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ครบถ้วนแล้วเท่านัน้ โดยการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวให้ดาเนินการไปจนไม่มีหนุ้ เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ผู้
ถือหุน้ จะต้องแสดงความจานงในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย
4) ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทาการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จอง
ซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ ตามสิทธิท่ไี ด้รบั และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั
ในกรณีท่ีมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรก
แล้ว จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้
เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิดงั นี ้
1.

ในกรณีท่ีมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกในจานวน
มากกว่าหรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมและได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ ครบถ้วนตามจานวนที่แสดง
ความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิทงั้ หมดทุกราย

2.

ในกรณีท่ีหนุ้ เพิ่มทุนส่วนเหลือมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมประสงค์จะจองซือ้ เกิ นสิทธิ บริษัทจะ
ดาเนินการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วน
ของจานวนหุ้นทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิต่อจานวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนทีเ่ หลือ
หากการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเกินสิทธิขา้ งต้นส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ตอ้ งทา

คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องผูถ้ ื อหุน้ ดังกล่าวมี
หน้าที่ตอ้ งดาเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
5.3

บริษัทจะจัดสรรหุน้ ใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ ใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวน
สิทธิท่จี ะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใด ๆ
หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ จะทาให้หรืออาจทาให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ

5.4

ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้

5.5

ในกรณีชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนด้ว ยเช็คธนาคาร การชาระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้ หุน้ สามัญที่
ออกใหม่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ภายในเวลาที่กาหนดเท่านัน้

5.6

หาก (1) ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้ หุน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ และการชาระ
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เงินค่าหุน้ ตามที่กาหนด หรือ (2) ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือ
ชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป
อนึ่ง ในการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ ควรตรวจสอบวิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ และดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด หากผูถ้ ือหุน้ มิได้ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุน และดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ ได้ทนั ตาม
กาหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว โดย
บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป
5.7

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าหุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดปั ญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดใน
การดาเนินงาน

6.

การคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)
(1) ในกรณี ท่ี ต ้อ งมี ก ารคื น เงิน ค่ าจองซื อ้ หุ้น โดยกรณี ท่ี ผู้ถื อ หุ้น ที่ จ องซื อ้ ไม่ ได้รับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่มทุน
เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื อ้ หรือ ได้ร บั จัด สรรไม่ค รบตามจานวนที่จ องซื อ้ เกิน กว่า สิท ธิแ ละ/
หรือ ไม่สามารถเรียกเก็บ เงิน ค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในกรณี ดงั กล่าว
บริษัทจะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบโดย
ไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทครัง้ นี ้
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท
(2) ในกรณีท่ีไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตาม
จานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ ได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้
หลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดาเนินการให้มี
การคืนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิเป็ น
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้
ถือหุน้ ของบริษัทตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้ ผูจ้ องซือ้ จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
(3) ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รบั การ
จัดสรรไม่ครบให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลา 14 วันทาการนับจากวันที่สนิ ้ สุดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีหน้าที่
รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทาการชาระดอกเบีย้ ให้แก่ ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
โดย คานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรไม่ครบและต้องชาระคืน นับจากวันที่
พ้นกาหนด ระยะเวลา 14 วันทาการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้างต้น
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7.

วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษัท ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

7.1

ในกรณี ป ระสงค์จ ะฝากหุ้น ไว้ใ นบัญ ชี ข องบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ ซึ่ ง ผู้จ องมี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์อ ยู่ บริ ษั ท
จะด าเนิ น การน าหุ้น ที่ ไ ด้รับ จัด สรรฝากไว้กับ “บริ ษั ท ศู น ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อ
ผู้ฝาก” โดย ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์แ ละบริษั ท หลัก ทรัพ ย์จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ านวนหุ้น ที่ ผู้จ องซื ้อ ซึ่ง ใน
กรณีนีผ้ จู้ องซือ้ จะสามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ได้ ทั น ที ท่ี ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ อ นุ ญ า ต ให้ หุ้ น ข องบริ ษั ท ท าก ารซื ้ อ ขายได้ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ในกรณี ข้อ 7.1 นี ้ช่ื อ ของผู้จ องซื อ้ จะต้อ งตรงกับ ชื่ อ เจ้า ของบัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ท่ี ผู้จ อง ซื ้อ ประสงค์จ ะ
ฝากซื ้อ ไว้ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ดัง กล่ า ว มิ ฉ ะนั้น บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะด าเนิ น การออกใบหุ้น
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 7.2 แทน

7.2

ในกรณี ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น ในชื่ อ ของผู้จ องซื ้อ บริ ษั ท ศู น ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
(“ศู น ย์รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์” ) ในฐานะนายทะเบี ย นของบริ ษั ท จะส่ ง มอบใบหุ้น ตามจ านวนหุ้น ที่ ไ ด้รับ การ
จัด สรรให้แ ก่ ผู้ไ ด้รับ การจัด สรรทางไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย นตามชื่ อ และที่ อ ยู่ใ นทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ภายใน 15
วัน ท าการ นับ จากวัน ปิ ด การจองซื อ้ หุ้น ซึ่ ง ในกรณี นี ้ผู้จ องซื อ้ จะไม่ ส ามารถขายหุ้น ที่ ไ ด้รับ กา รจัด สรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซือ้ อาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่หนุ้ ของบริษัทได้รบั อนุมตั ิ
ให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

7.3

ในกรณี ป ระสงค์จ ะฝากหุ้น ไว้ใ นบัญ ชี ข องบริษั ท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600 บริษั ท จะด าเนิ น การ
น าหุ้น ที่ ไ ด้รับ จัด สรรฝากไว้กั บ “บริ ษั ท ศู น ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ” โดยศู น ย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ เข้าบัญชีดงั กล่าวในนามของผูจ้ องซือ้ หุน้ และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผจู้ องซือ้ และหากผูจ้ องซือ้ ต้องการถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติดต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสาร
เพิ่ ม เติมประกอบการจองหลักทรัพ ย์เฉพาะผู้ท่ี ป ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบ ริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account) เท่านัน้ ” เพื่อนาส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์

8.

ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ

8.1

ชื่อผูจ้ องซือ้ และชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุน้ เข้าบัญชีได้และผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ ได้ทนั ทีในวันแรกของการซือ้
ขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการออกใบหุ้น
ให้แก่ผจู้ องซือ้
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8.2

โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนาหุน้ เข้าบัญชีซือ้ หลักทรัพย์
ของตนเองให้ถกู ต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ผิด หุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น
ซึ่งบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าชา้ ในการติดตามหุน้

8.3

หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้ หุน้ คืนให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็ นเหตุอื่นใดซึ่งเกิน
กว่าวิสยั ที่บริษัทจะดาเนินการได้ บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืน
เฉพาะเงินค่าจองซือ้ หุน้ ที่จะต้องชาระคืนให้แก่ผูจ้ องซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบ โดย
บริษัทเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขการจองซือ้ ”

8.4

หากจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทได้รบั ชาระ บริษัทขอ
สงวนสิทธิท่จี ะถือตามจานวนเงินที่ได้รบั จากการจองซือ้ หุน้ เป็ นหลัก

8.5

สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่ประสงค์จะฝากหุน้ สามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใน
นามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA) (สาหรับผูท้ ่ปี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
(Issuer Account))” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อนาส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่แนบเอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะขอให้ออกเป็ นใบหุน้ นามของผูจ้ องซือ้

8.6

หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ท่ี
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798
โฮมเพจบริษัท

: www.twz.co.th

แผนที่บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน - หน้าที่ 17

