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บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
รายละเอียดวิธีการจองซือ้ และการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

คําเตือน: การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริ ษัททีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในประเทศไทยและผู้ถือหุ้น
ในต่างประเทศอย่า งไรก็ตามบริ ษัทสงวนสิทธิที่จ ะไม่เสนอขายหรื อ จัดสรรหุ้น กู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในการเสนอขายนี ้
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายใดๆหากการเสนอขายหรื อการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายนัน้ จะทําให้ หรื ออาจทําให้ บริ ษัท
มีหน้ าที่ตามกฎหมายต่างประเทศหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่นีไ้ ม่ได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะ
ไม่มีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่บุคคลอเมริ กัน(U.S.

Persons

ตามนิยามที่กําหนดใน

Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) หรื อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กานอกจากนี ้ จะไม่มีการขายหรื อเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในประเทศแคนาดาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศแอฟริ กาใต้ หรื อในประเทศอื่นใด
ที่การแจกจ่ายเอกสารเหล่านี ้จะไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายหรื ออาจะทําให้ บริ ษัทมีหน้ าที่ใดๆเกินกว่าหน้ าที่ตามกฎหมายไทยโดย
การเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในประเทศอื่นใดอาจมีขึ ้นเฉพาะในกรณีที่บริ ษัทได้ รับการ
ยกเว้ นการขออนุญาตและการจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศนันๆ
้ ทังนี
้ ้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
วิธีปฏิบัตใิ นการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
1.

กําหนดระยะเวลาจองซือ้ และการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ตังแต่
้ เวลา 9.00น. – 15.00 น. หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงของวันที่ 13– 17 และ 20
ธันวาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ)

2.

สถานที่รับจองซือ้ และรั บชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทในครัง้ นี ้
(“ผู้รับจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสทิ ธิแต่ละรายสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ที่สํานักงานใหญ่
ของผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตังแต่
้ 9.00 น. – 15.00 น.หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมง
ของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ) ตามที่อยูด่ ้ านล่าง
ชื่อ

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่ อ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์

0-2275-9789

โทรสาร

0-2275-9798

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนขอให้ จดั ส่งเอกสารต่างๆ
คือใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและเช็ค/แคชเชียร์ เช็คที่ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ
โดยส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซือ้ ทังนี
้ เ้ อกสารการจองซื ้อจะต้ องถึงที่ทําการบริ ษัทภายใน
เวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564เป็ นอย่างช้ าและเพื่อความสะดวกในการจองซื ้อกรุณาวงเล็บมุมซองว่า
“การจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ”
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สํา หรั บ ผู้ถื อ หุ้น ในต่ า งจัง หวัด กรุ ณ าติ ด ต่อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ที่ ท่า นมี บัญ ชี เพื่ อ ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ โ ดยทางบริ ษั ท
หลักทรัพย์ของท่านจะให้ คําแนะนําและ/หรื อรวบรวมเอกสารการจองซื ้อให้ กบั ผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป
นอกจากการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่สํานักงานใหญ่ของผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังที่กล่าวแล้ ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มี
สิทธิ แต่ละรายสามารถจองซื ้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php
ตามที่ระบุในหัวข้ อ 3 “วิธีการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ” ในฉบับนี ้
3.

วิธีการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
3.1

วิธีการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564
(รวม 6 วันทําการ) โดยมีวิธีการ ดังนี ้
1. ชําระเงินสดได้ ที่สถานที่รับจองซื ้อผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับ
จองซื ้อ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO)
ตลอด 24 ชัว่ โมงภายในวันที่ 13 -17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม6 วันทําการ)
2.

ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี

“บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร

กรุงศรี อยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาวเวอร์ )

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

284-0-02185-6

ผู้จองซื ้อจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้ อมต้ นฉบับใบนําฝากเงินค่าจองหุ้นกู้แปลงสภาพส่ง
มาที่บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
กรณีผ้ จู องซื ้อทํารายการการจองซื ้อผ่านระบบเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.php
ผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “โอนเงิน”พร้ อมกับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพในระบบจากนันตรวจสอบข้
้
อมูลการจองซื ้อแล้ วบันทึกและ/หรื อพิมพ์หลักฐาน
การชําระค่าจองซื ้อเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
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3.

ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ก)

ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
“บัญ ชี บริ ษัท ทีดับ บลิว แซด คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) เพื่อ จองซื อ้ หลักทรัพ ย์”
ซึง่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักเงินในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการ
โดยจัดส่งมาพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพ ณ สถานที่จองซื ้อ ภายในเวลา 15.00 น.ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวันที่ใน
เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค ตามวันที่จองซื ้อ แต่ไม่ เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2564พร้ อมทัง้ ระบุช่ ือนามสกุ ล และหมายเลขโทรศั พท์ ท่ ี ติดต่ อได้ ไว้ ด้ านหลั งของเช็ค/แคชเชี ยร์ เช็ค
ในกรณี ที่ ลูก ค้ า ไม่ ไ ด้ ร ะบุชื่ อ -นามสกุ ล และ เบอร์ โ ทรติ ด ต่ อ ในด้ า นหลัง ของเช็ ค /
แคชเชียร์ เช็ค หรื อทางบริ ษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้ าได้ ในกรณีไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

(ข)

ดร๊ าฟท์ป ระเภทเรี ย กเก็บ เงิน ได้ ทั่ว ราชอาณาจัก รโดยสัง่ จ่า ยในนาม“บัญ ชี บริ ษัท
ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)เพื่อจองซือ้ หลักทรั พย์ ”

(ค)

กรุ ณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วย

2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค

แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ง)

กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ภายในวันที่
13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เท่านัน้

(จ)

ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้อ ทํ 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.phpผู้จองซือ้ จะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “เช็ค/แคชเชียร์
เช็ค/ดร๊ าฟท์”พร้ อมกับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ
จากนันตรวจสอบข้
้
อมูลการจองซื ้อแล้ วทําการบันทึกและ/หรื อพิมพ์หลักฐานการชําระ
ค่ า จองซื อ้ เพื่ อ เป็ นเอกสารประกอบการจองซื อ้ หุ้น กู้ แปลงสภาพภายในวั น ที่ 20
ธันวาคม2564ซึ่งเป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซื ้อสามารถ
จองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซื ้อ
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4.

ชําระเงินผ่านระบบInternet Banking เข้ าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี

“บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร

กรุงศรี อยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาวเวอร์ )

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

284-0-02185-6

ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งส่งเอกสารหลัก ฐานการจองซื อ้ พร้ อมเอกสารการชํ า ระค่า จองซื อ้ ผ่า นระบบ
Internet Banking ส่งมาที่บริ ษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจอง
ซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
กรณี ผ้ จู องซื ้อทํารายการการจองซื ้อผ่านระบบเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php
ผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “Internet Banking” พร้ อมกับแนบหลักฐานการชําระเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนันตรวจสอบข้
้
อมูลการจองซื ้อ แล้ วทําการบันทึก และ/
หรื อ พิมพ์ หลักฐานการชํ าระค่าจองซื อ้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื อ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซื ้อ
สามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซื ้อ
3.2

วิธีการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตั ้งแต่ เวลา 9.00น. – 15.00 น.หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์
(e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564(รวมทังสิ
้ ้น6วันทําการ) โดยวิธีการดังนี ้
1. ผู้จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชําระเงินค่าจองซื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องนําหลักฐานการชําระเงินและเอกสาร
การจองซื ้อยื่น ณ สํานักงานใหญ่ของผู้รับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)(“การยื่นเอกสารจองซือ้ ที่บริษัท”)หรื อจัดส่งเอกสารการจองซื ้อผ่านทางไปรษณีย์
2. ผู้จองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ชําระเงินค่าจองซือ้ เรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถจองซือ้ ผ่านระบบ Electronic
Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.php (“การจองซือ้
ผ่ านระบบE-RO”) โดยมีวิธีการจองซื ้อดังนี ้

สิง่ ที่สง่ มาาด้ วย 3
2.1

ผู้จองซื
อ ้อหุ้นกู้แปลงงสภาพสามารถตรวจสิทธิผ่านเวว็บไซต์www.invvestors-insightt.com/twz/loginn.php (ในกรณีที่ไม่ได้
รับหนั
ห งสือรับรองสิสิทธิ ) โดยกรอกหมายเลขบัตรปประจําตัวประชาชนและกรอกหหมายเลขโทรศััพท์ในช่อง Passsword
เพื่อการตรวจสอบแ
อ
และเข้ าสูร่ ะบบ

2.2

คลิก“ตรวจสอบสิ
ก
ทธิิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”
ป

2.3

หลังั จากนัน้ คลิก “ตรวจสอบสิทธิ”ผู้ถือหุ้นจะทราาบรายละเอียด เลขทะเบียนผู้ถืถือหุ้น จํานวนหุ้นเดิ
น ม และจํานววนหุ้นกู้
แปลลงสภาพที่สามาารถจองซื ้อได้ ตามสิ
า ทธิ เมื่อผู้จองซื ้อตรวจสอบเสสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ล้ ว ให้ คลิก “กลัับ” เพื่อเข้ าสูร่ ะบบบการ
จองงซื ้อต่อไป

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

2.4

ผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะทําการจองซื ้อ ให้ คลิก “จองซือ้ / ส่ งหลักฐานการชําระเงิน” แล้ วตรวจสอบ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
้ ก “จองซือ้ ”
จํานวนหุ้นเดิม และจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถจองซื ้อได้ ตามสิทธิ อีกครัง้ หลังจากนันคลิ
หมายเหตุ: ผู้จองซื ้อจะสามารถเข้ าสูร่ ะบบจองซื ้อได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
2.5

กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนในช่องต่อไปนี ้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินตามวิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ได้ ชําระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว (โอนเงิน/Internet Banking/เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์) พร้ อมกับแนบหลักฐาน
การชําระเงินแล้ วคลิก“ถัดไป”

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
2.6

ตรวจสอบข้ อ มูล แล้ ว คลิ ก “ยื น ยั น ข้ อ มู ล ” เพื่ อ บัน ทึ ก และ/หรื อ พิ ม พ์ ห ลัก ฐานการจองซื อ้ หุ้น กู้แ ปลงสภาพไว้
เป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
หมายเหตุ:
1.

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ
ผู้จองซื ้อจะต้ องแสดงความจํานงในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ ครบจํานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิและจะต้ องทําการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อทัง้
ในส่วนที่จองซื ้อตามสิทธิที่ได้ รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
โดยผู้จองซื ้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งที่ส่งมาด้ วย5) หรื อบนเว็บไซต์
ผ่านระบบ E-RO ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
โดยหากมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื ้อเกินสิทธิจึงจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิตอ่ ไป(โปรดดูหวั ข้ อ 5 “เงื่อนไขในการจองซือ้ ”ประกอบ)
ทังนี
้ ้บริษัทขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้
เท่านัน้

2.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่มากกว่า 1เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
สําหรับการยื่นเอกสารจองซื ้อที่บริ ษัทผู้ถือหุ้นจะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื ้อ1ชุดต่อ1เลขทะเบียนผู้
ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านัน้
สํา หรั บ การจองซื อ้ ผ่า นระบบE-ROผู้ถื อ หุ้น จะต้ อ งทํ า การจองซื อ้ ตามจํ า นวนเลขทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ รั บ
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่กล่าวคือจองซื ้อผ่านระบบ E-RO1 ครัง้ ต่อ1เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านัน้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
4.

เอกสารประกอบการจองซือ้
4.1

สําหรั บผู้ถือหุ้นที่ย่ นื เอกสารจองซือ้ ที่บริษัท
4.1.1

ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่กรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้ วน
บริษัทจะทําการจัดส่งใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นณวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่26ตุลาคม2564 นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจอง
ซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพได้ ที่สํานักงานใหญ่ ของผู้รับจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อดาวน์ โหลดจาก
เว็บไซต์ของบริษัท (www.twz.co.th)

4.1.2

ใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯซึ่งจะระบุ
จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายมีสทิ ธิได้ รับจัดสรร(ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้นผู้ถือหุ้นเดิมจะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิมที่ผ้ ู
ถื อ หุ้ นเดิ ม ได้ รั บ ใบรั บ รองสิ ท ธิ ก ารจองซื อ้ หุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ อ อกใหม่ กล่ า วคื อ เอกสาร
ประกอบการจองซื ้อ1ชุดต่อ1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้

4.1.3

หลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อ

4.1.4

ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อ 4.1.2 และ/หรื อในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลซึง่ ทําให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
(Record Date) ณวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นจะต้ องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการเช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลเป็ นต้ น และขอให้
แนบเอกสารประกอบการแสดงตนดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
-

สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการที่ยังไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องและ
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรื อผู้แทน
โดยชอบธรรม) สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนที่ ยัง ไม่ ห มดอายุข องผู้ ป กครองที่
ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่พร้ อม
ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว (มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย)
-

สําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องและ
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
-

-

สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน3เดือนนับจนถึงวันยื่นใบ
คําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลยังไม่หมดอายุพร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบอํานาจกระทําการสําหรับกรณี ที่มีการมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทําการแทน
พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลและผู้รับมอบอํานาจรับรองสําเนาถูกต้ องอนึ่งหากหนังสือมอบอํานาจกระทําการ
เป็ นฉบับสําเนาเอกสารฉบับสําเนาดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบ
อํานาจด้ วยและ

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
-

-

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ นิติบุคคลหนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลที่ออกให้ ไม่เกิน 6เดือนนับจนถึงวันยื่นใบคําขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหุ้นกู้
แปลงสภาพ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)และ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ รับรองสําเนาเอกสารข้ างต้ นที่ยังไม่
หมดอายุพร้ อมลงนามสําเนาถูกต้ อง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วจะต้ องได้ รับการรับรองลง
ลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้ จัดทําหรื อรับรองความถูกต้ องทําการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทํา
หรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสารและให้ เจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทยหรื อสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้
ดําเนินการข้ างต้ นซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6เดือนนับถึงวันจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
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4.1.5

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ Custodian มาใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้
Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับโดยในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและเอกสารประกอบการ
จองซื ้อจะลงนามโดยCustodian และจะต้ องมีหนังสือของCustodian ที่ระบุชื่อผู้มีอํานาจลงนาม
พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวยังไม่หมดอายุหรื อเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอํานาจลงนาม
นันอี
้ ก1ฉบับพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

4.1.6

หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับ
มอบอํานาจกระทําการแทน)พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื ้อและผู้รับมอบอํานาจซึ่งลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง

4.1.7

แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ก้ ารเป็ นบุคคลสหรั ฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา
หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์(Issuer Account) และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ
สถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล(สําหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลง
สภาพที่ออกใหม่ไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน)(สิ
้ ง่ ที่สง่ มาด้ วย7)

ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก
เลขที่ 600จะต้ องกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ
(บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์(IssuerAccount) และ
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล (สําหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์
จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั ้น)”
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย7)พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลเพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
เมื่อผู้จองซื ้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื ้อให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทจะถือว่าผู้จองซื ้อ
ได้ ให้ คํารับรองว่าข้ อมูลรายละเอียดรวมทังลายมื
้
อชื่อที่ได้ ลงไว้ แล้ วในเอกสารนันนั
้ น้ (ไม่ว่าผู้จองซื ้อเป็ น
ผู้กรอกข้ อมูลรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบจองซื ้อนันเองหรื
้
อผู้รับมอบอํานาจหรื อตัวแทนซึ่งรวมถึง
บริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อเป็ นผู้กรอกให้ ) ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริ งหากปรากฏว่า
ข้ อมูลรายละเอียดหรื อลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาดไม่ถกู ต้ องไม่ครบถ้ วนหรื อไม่เป็ นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
้
อบางส่วน นอกจากนี ้ในกรณีที่มี
และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการปฏิเสธการจองซื ้อไม่ว่าทังหมดหรื
การดําเนินการใดๆโดยผิดพลาดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าวผู้จองซื ้อตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเรี ยก
ให้ บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรื อสูญเสียใดๆ ทังสิ
้ ้น
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ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่สง่ มอบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่กล่าวข้ างต้ นหรื อส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้ วน
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื ้อไม่ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทอาจใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณายกเว้ นการรับเอกสารประกอบการจองซื ้อบางประการให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
รายใดๆหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทนหรื อเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี ้บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายใด หากการเสนอขายหรื อการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นราย
นันจะทํ
้ าให้ หรื ออาจทําให้ บริษัทมีหน้ าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อไม่เป็ นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมนี ้
4.2

สําหรั บผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ ผ่ านระบบE-RO
4.2.1

กรอกข้ อมูลในระบบE-RO ผ่านเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.phpให้ ครบถ้ วน

4.2.2

แนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบE-RO

5.

เงื่อนไขในการจองซือ้

5.1

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิโดยเศษให้ ปัดทิ ้ง หรื อจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรจะ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทังจํ
้ านวนที่จองซื ้อ

5.2

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีสิทธิ จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่เกินสิทธิของตน
ตามสัดส่วนที่กําหนดได้ (Oversubscription) โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินสิทธิ ของตนจะได้ รับการ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จอง
ซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนแล้ วเท่านัน้ โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ ดําเนินการไปจนไม่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพ
เหลือจากการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงความจํานงในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ ครบจํานวน
ก่อนจึงจะมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิโดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งที่
ส่งมาด้ วย5)ให้ ครบถ้ วนชัดเจนและจะต้ องทําการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่
จองซื ้อ ทังในส่
้ วนที่จองซื ้อตามสิทธิที่ได้ รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
ในกรณีที่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ วจะ

จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา
เดียวกันกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
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1.

ในกรณี ที่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกใน
จํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้
แปลงสภาพครบถ้ วนตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย

2.

ในกรณีท่ีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือมีจํานวนน้ อยกว่าจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื ้อเกินสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่ วนที่เหลือดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นที่จองซือ้ เกินสิทธิแต่ ละราย
ตามสัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่จองซือ้ เกินสิทธิต่อจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่ วนที่เหลือ

5.3

บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ Rights Offering นี ้
้
าให้ หรื ออาจทําให้
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายใดๆหากการเสนอขายหรื อการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายนันจะทํ
บริษัทมีหน้ าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

5.4

ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อแล้ วไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ

5.5

ในกรณีชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพด้ วยเช็คธนาคารการชําระเงินค่าจองซื ้อและการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ภายในเวลาที่กําหนดเท่านัน้

5.6

หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่ว่าใน
้
อบางส่วนได้ ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อและการ
กรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริ ษัท ไม่ว่าทังหมดหรื
ชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กําหนดหรื อ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบถ้ วน
หรื อชัดเจนบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต่อไป
อนึ่งในการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อและดําเนินการให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ดําเนิ นการให้ เป็ นไปตามเงื่ อนไข และวิธีการที่กําหนดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บเงิน ค่าจองซื อ้ ได้ ทันตามกํ าหนด
ระยะเวลาจองซื ้อบริ ษัทมีสิทธิ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยบริ ษัทขอสงวน
สิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต่อไป

5.7

บริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ ใ นการปรั บ เปลี่ย นรายละเอี ย ดวิธี ก ารชํา ระเงิ น ค่า หุ้น เงื่ อ นไขในการจองซื อ้ หรื อ ข้ อ มูล ใดๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปั ญหาอุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการ
ดําเนินงาน
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6.

การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ ามี)
(1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพโดยกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อได้ รับ จัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่า สิท ธิ แ ละ/หรื อ ไม่
สามารถเรี ย กเก็บ เงิน ค่าจองซื อ้ หุ้น กู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื อ้ หุ้นกู้แปลงสภาพในกรณี ดังกล่าว บริ ษัทจะ
ดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์สว่ นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี ้ย
และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทครัง้ นี ้ โดยวิธีการโอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท
(2) ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อ
ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้จองซือ้ และส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนันผู
้ ้ จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรี ยกเก็บต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)
(3) ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลา 14 วันทําการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื อ้ บริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
ส่ง เงิน คืน ดัง กล่า วและจะต้ อ งทํา การชํา ระดอกเบี ย้ ให้ แ ก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดย คํานวณจาก
จํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบและต้ องชําระคืน นับจากวันที่พ้นกําหนด ระยะเวลา
14 วันทําการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น

7.

วิธีการส่ งมอบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ให้ แก่ ผ้ ูจองซือ้
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้

7.1

กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริ ษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื ้อโดยนาย
ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทจะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการ
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
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7.2

กรณี ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ในบัญชี ของบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชี ซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้จองซือ้ จะต้ องตรงกับชื่อของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ มิฉะนัน้ แล้ วบริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผ้ จู องซื ้อ
ทังนี
้ ้ ในกรณีนี ้ บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นกู้แปลงสภาพอยู่
ั้
นทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐาน
ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนจะบั
การฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.

ข้ อมูลสําคัญอื่นๆ

8.1

ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
ชื่อผู้จองซื ้อและชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันหากเป็ นเลขที่บญ
บุคคลอื่นจะไม่สามารถฝากหุ้นกู้แปลงสภาพเข้ าบัญชีได้ ทงนี
ั ้ ้บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ

8.2

โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์ ) ที่ประสงค์จะนําหุ้นกู้แปลงสภาพเข้ าบัญชีซือ้
หลักทรัพย์ของตนเองให้ ถูกต้ องหากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับการ
จัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึง่ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.3

หากบริ ษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลาที่กําหนดอันเป็ นเหตุอื่น
ใดซึ่งเกินกว่าวิสยั ที่บริ ษัทจะดําเนินการได้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดและจะคืน
เฉพาะเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้ องชําระคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
โดยบริษัทเท่านันทั
้ งนี
้ ้ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ5“เงื่อนไขการจองซื ้อ”

8.4

หากจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชําระบริ ษัทขอสงวนสิทธิ
ที่จะถือตามจํานวนเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหลัก

8.5

สําหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในนาม
ผู้จองซื ้อโปรดกรอกรายละเอียดใน“ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตามForeignAccount Tax Compliance
(FATCA) (สําหรับผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่600 (IssuerAccount))”
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย7)เพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ ออกเป็ นใบหุ้นกู้แปลงสภาพนามของผู้จองซื ้อ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
8.6

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ ที่
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798
โฮมเพจบริษัท

: www.twz.co.th

แผนที่บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

