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บริษทั ทดัีบบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
  
 
 
 

รายละเอียดวิธกีารจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญั 

 

ค ำเตือน: การจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ในครัง้นี ้เป็นการเสนอ

ขายใหก้บัผูถ้ือหุน้เดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศไทยและ

ผูถ้ือหุน้ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสทิธิทีจ่ะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ในการเสนอขายนี ้

ใหก้บัผูถ้ือหุน้รายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท าใหบ้ริษัทมีหนา้ทีต่าม

กฎหมายต่างประเทศ หุน้สามญัทีอ่อกใหม่นีไ้ม่ไดม้ีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัย์ของประเทศสหรฐัอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีการ

เสนอขายและจัดสรรหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามที่ก าหนดใน Regulation S ภายใต ้

U.S. Securities Act) หรือใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศสหรฐัอเมริกา นอกจากนี ้จะไม่มีการขายหรือเสนอขายหุน้สามญัที่

ออกใหม่ในประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต ้หรือในประเทศอืน่ใดทีก่ารแจกจ่าย

เอกสารเหล่านีจ้ะไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรืออาจะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ใดๆ เกินกว่าหนา้ทีต่ามกฎหมายไทย โดยการ

เสนอขายและจดัสรรหุน้ทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศอืน่ใด อาจมีขึน้เฉพาะในกรณีทีบ่ริษัทไดร้บัการยกเวน้การขอ

อนญุาตและการจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศนัน้ๆ ทัง้นี ้ตามทีบ่ริษัทพจิารณาเห็นสมควร 
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วิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุของ 
บริษัท ทดีับบลวิแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

ทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ของวนัที่ 13 – 17 และ 

20 ธันวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท าการ) 

2. สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทในครัง้

นี ้(“ผู้รับจองซือ้หุ้น”) ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้ไดท้ี่ส  านกังานใหญ่ของผูร้บัจองซือ้หุน้ 

ตัง้แต่ 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันที่ 13 – 17 และ 20 

ธันวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท าการ) ตามที่อยู่ดา้นล่าง 

ชื่อ บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ เลขที่ 269 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400 

ติดต่อ เลขานกุารบรษิัท 

โทรศัพท ์ 0-2275-9789 

โทรสาร 0-2275-9798 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะส่งใบจองซือ้หุน้เพิ่มทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน ขอใหจ้ดัส่งเอกสารต่าง ๆ 

คือ ใบจองซือ้หุน้ ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ และเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี ้เอกสารการจองซือ้จะตอ้งถึงที่ท  าการบริษัท ภายในเวลา 15.00 น. 

ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นอย่างชา้ และเพื่อความสะดวกในการจองซือ้ กรุณาวงเล็บมมุซองว่า “การ

จองซือ้หุ้นเพิ่มทุน” 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ในต่างจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท่านมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย์ โดยทางบริษัท

หลกัทรพัยข์องท่านจะใหค้  าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ใหก้บัผูร้บัจองซือ้หุน้ต่อไป 

นอกจากการจองซือ้หุน้ท่ีส านกังานใหญ่ของผูร้บัจองซือ้หุน้ดงัที่กล่าวแลว้ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถ

จองซือ้หุน้ผ่านทางระบบออนไลน ์บนเว็บไซต ์www.investors-insight.com/twz/login.php ตามที่ระบุในหวัขอ้ 

3 “วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นและการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ในฉบบันี ้ 

 

http://www.investors-insight.com/twz/login.php
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3. วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้และการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1 วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้ 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ครัง้เดียวเตม็จ านวนที่จองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 

หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ของวนัที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 

(รวม 6 วนัท าการ) โดยมีวธีิการ ดงันี ้

1. ช าระเงินสดไดท้ี่สถานท่ีรบัจองซือ้ ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ ณ สถานท่ีรบัจอง

ซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง 

ภายในวนัท่ี 13 -17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วนัท าการ) 

2. ช าระเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)” 

ธนาคาร  กสิกรไทย   สาขาประชานิเวศน ์1 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั 

บัญชีเลขที ่ 737-1-02174-9 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งส่งเอกสารหลักฐานการจองพรอ้มตน้ฉบับใบน าฝากเงินค่าจองหุน้ส่งมาที่

บรษิัทภายในวันที ่20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

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.investors-

insight.com/twz/login.php ผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีการช าระเงินเป็น “โอนเงิน” พรอ้มกับ

แนบหลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ในระบบจากนั้นตรวจสอบขอ้มูลการจองซือ้  แลว้

บนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐานการช าระค่าจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ 

ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถจองผ่านระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ 

3. ช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

(ก) ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนาม 

“บัญชีเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น 

จ ากัด  (มหาชน) “ ซึ่ ง สามารถ เ รี ยก เก็ บ เ งิน ได้จาก  ส า นั กหั ก เ งิ น ใน

กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการ โดยจดัส่งมาพรอ้มกบัใบจองซือ้หุน้ และ

ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ณ สถานที่จองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลา

จองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซือ้ แต่ไม่เกินวันที่ 17 

ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ไว้

http://www.investors-insight.com/twz/login.php
http://www.investors-insight.com/twz/login.php


สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ - หนา้ที่ 4 
 

ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ในกรณีที่ลกูคา้ไม่ไดร้ะบชุื่อ-นามสกลุ และ เบอร์

โทรติดต่อในดา้นหลงัของเช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค หรือทางบรษิัทไม่สามารถติดต่อลกูคา้

ได ้ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดบ้ริษัทขอสงวนสิทธิในการรบัการจองซือ้หุน้

ดงักล่าว 

(ข) ดร๊าฟท ์ประเภทเรียกเก็บเงินไดท้ั่วราชอาณาจกัร โดยสั่งจ่าย ในนาม “บัญชีเพื่อ

การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)” 

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย

ล าดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลังของเช็ค 

แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

(ง) ก าหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ภายใน

วนัท่ี 13 - 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เท่านัน้ 

(จ) กรณีผู้จองซื ้อท ารายการการจองซื ้อ ผ่านระบบเว็บไซต์  www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซื ้อจะต้องเลือกวิธีการช าระเงินเป็น  “เช็ค/

แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท”์ พรอ้มกับแนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ในระบบ

จากนัน้ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ แลว้ท าการบนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐานการ

ช าระค่าจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ ภายในวันที ่20 ธันวาคม 

2564 ซึ่งเป็นวันสุดทา้ยของการจองซือ้หุน้เพิ่มทุน และผูจ้องซือ้สามารถจองผ่าน

ระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ 

4. ช าระเงินผ่านระบบ Internet Banking เขา้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)” 

ธนาคาร  กสิกรไทย   สาขาประชานิเวศน ์1 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั 

บัญชีเลขที ่ 737-1-02174-9 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานการจองซือ้ พรอ้มเอกสารการช าระค่าจองซือ้ผ่านระบบ 

Internet Banking ส่งมาที่บรษิัท ภายในวันที ่20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการ

จองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

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.investors-

insight.com/twz/login.php ผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีการช าระเงินเป็น “Internet Banking” 

http://www.investors-insight.com/twz/login.php
http://www.investors-insight.com/twz/login.php
http://www.investors-insight.com/twz/login.php
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พรอ้มกับแนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ในระบบ จากนัน้ตรวจสอบขอ้มลูการจอง

ซื ้อ แล้วท าการบันทึก และ /หรือ พิมพ์หลักฐานการช าระค่าจองซื ้อ เพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้หุน้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการจองซือ้

หุน้เพิ่มทุน ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถจองผ่านระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวนัที่

เปิดรบัจองซือ้ 

3.2 วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หุน้ตัง้แต่ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์ (e-RO) 

ตลอด 24 ชั่วโมง ของวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธันวาคม (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผูจ้องซือ้หุน้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งน าหลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการ

จองซือ้ยื่น ณ ส านกังานใหญ่ของผูร้บัจองซือ้หุน้ที่ บริษัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) (“การย่ืนเอกสารจองซื้อที่บริษัท”) หรือจัดส่งเอกสารการจองซือ้ผ่านทาง

ไปรษณีย ์

2. ผูจ้องซือ้หุน้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Rights 

Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต ์www.investors-insight.com/twz/login.php (“การจองซื้อ

ผ่านระบบ E-RO”) ซึ่งผู้จองซือ้สามารถจองผ่านระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของ

ภายในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

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.investors-

insight.com/twz/login.php (ในกรณีที่ ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ ) โดยกรอก

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนและกรอกหมายเลขโทรศพัทใ์นช่อง Password 

เพื่อการตรวจสอบและเขา้สู่ระบบ 

 

 

 

 

http://www.investors-insight.com/twz/login.php
http://www.investors-insight.com/twz/login.php
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2.2 คลิก “ตรวจสอบสิทธิจองซือ้หุน้สามญั” 

 

2.3 หลงัจากนัน้ คลิก “ตรวจสอบสิทธิ” ผูถื้อหุน้จะทราบรายละเอียด เลขทะเบียนผูถื้อ

หุ้น จ านวนหุ้นเดิม และจ านวนหุ้นที่สามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ เมื่ อผู้จองซือ้

ตรวจสอบเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิก “กลับ” เพื่อเขา้สู่ระบบการจองซือ้ต่อไป  

 

 

 

2.4 ผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะท าการจองซือ้ ใหค้ลิก “จองซือ้ / ส่งหลักฐานการช าระเงนิ” 

แลว้ตรวจสอบ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้เดิม และจ านวนหุน้ที่สามารถจอง

ซือ้ไดต้ามสิทธิ อีกครัง้ หลงัจากนัน้คลิก “จองซือ้” 

 หมายเหตุ: ผูจ้องซือ้จะสามารถเขา้สู่ระบบจองซือ้ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของวนัที่ 13 

– 20 ธันวาคม 2564 
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2.5 กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นในช่องต่อไปนี ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีการช าระเงิน

ตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไดช้ าระเงินเรียบรอ้ยแลว้ (โอนเงิน/Internet 

Banking/เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท)์ พรอ้มกบัแนบหลกัฐานการช าระเงิน แลว้คลิก 

“ถัดไป” 

 

 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 

 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ - หนา้ที่ 9 
 

2.6 ตรวจสอบขอ้มลู แลว้คลิก “ยืนยันข้อมูล” เพื่อบนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการ

จองซือ้หุน้ไว ้เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ต่อไป 

 
หมายเหตุ: 

1. กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ 

 ผูจ้องซือ้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิ

จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนครัง้เดียวเต็ม

จ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บั 

 โดยผูจ้องซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) หรือบน

เว็บไซตผ่์านระบบ e-RO ใหค้รบถว้น ชดัเจน 
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 โดยหากมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะไดร้บัการจดัสรร

หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสิทธิต่อไป (โปรดดหูวัขอ้ 5 “เงือ่นไขในการจองซือ้” ประกอบ) 

 ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุน้สามัญ

เพิ่มทนุนีเ้ท่านัน้ 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

ส าหรบัการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บรษิัท ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้

ถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้เท่านัน้ 

ส าหรบัการจองซือ้ผ่านระบบ e-RO ผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บั

ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ e-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/

ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้เท่านัน้ 

4. เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.1 ส าหรับผู้ถือหุ้นทีย่ื่นเอกสารจองซือ้ทีบ่ริษัท 

4.1.1 ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อครบถว้น 

บรษิัทจะท าการจดัส่งใบจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 

วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ในวนัที่ 26 ตุลาคม 2564 นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถขอรบัใบจอง

ซื ้อหุ้นได้ที่ส  านักงานใหญ่ของผู้รับจองซื ้อหุ้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.twz.co.th)  

4.1.2 ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งจะ

ระบจุ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายมีสิทธิไดร้บัจดัสรร (ถา้มี) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียน

ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อ

หุน้เดิมที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสาร

ประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

4.1.3 หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ 

4.1.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ตามขอ้ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/

ชื่อสกุล ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถื้อหุน้ตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อ

หุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม

http://www.twz.co.th/
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ทุน (Record Date) ณ วันที่  26 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดย

หน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรบัรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็น

ตน้ และขอใหแ้นบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการที่ยังไม่

หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบค ายินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือ

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูป้กครอง

ที่ผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่

พรอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว (มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 
- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดย

ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน นบัจนถึง
วนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุน้ ซึ่งกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งและประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลยงัไม่หมดอาย ุ
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการ
แทน พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ รับรองส าเนาถูกตอ้ง อนึ่ง หากหนังสือมอบ
อ านาจกระท าการเป็นฉบับส าเนา เอกสารฉบับส าเนาดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบอ านาจดว้ย และ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้นิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือหนังสือ
รบัรองของนิติบุคคลที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและ
จองซือ้หุน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล
นัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 
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- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดร้บัรองส าเนาเอกสารขา้งตน้ ที่ยงั
ไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง

ลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่  Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจใน

ประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือ

ชื่อของผู้จัดท าหรือผู้ให้ค  ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่

สถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรอง

ความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public 

หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นบัถึงวนั

จองซือ้หุน้ 

4.1.5 ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให ้Custodian มาใชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้จะตอ้งมหีนงัสือมอบอ านาจ

ให ้Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุน้และเอกสารประกอบการจองซือ้ 

จะลงนามโดย Custodian และจะตอ้งมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผูม้ีอ  านาจลงนาม 

พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัยงัไม่หมดอายหุรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้ีอ  านาจลง

นามนัน้อีก 1 ฉบบั พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.1.6 หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้

ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้รับมอบ

อ านาจซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.1.7 แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ า

หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงค์

จะฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้) 

(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์ สมาชิก

เลขที่ 600 จะตอ้งกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็น

บุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลักทรพัยฝ์ากเขา้บัญชีผูอ้อกหลักทรัพย์ 

(Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ

บุคคล (ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

(Issuer Account) เท่านัน้)” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูเพื่อน าส่ง

ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
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เมื่อผูจ้องซือ้ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ใหแ้ก่บรษิทั และบรษิัทจะถือว่าผูจ้อง

ซือ้ไดใ้หค้  ารบัรองว่าขอ้มลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ไดล้งไวแ้ลว้ในเอกสารนัน้นัน้ (ไม่ว่าผูจ้อง

ซือ้เป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้นั้นเอง หรือผู้รับมอบอ านาจหรือ

ตวัแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้เป็นผูก้รอกให้) ถูกตอ้ง ครบถว้น และ

เป็นจริง หากปรากฏว่าขอ้มูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 

หรือไม่เป็นจรงิ บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใชด้ลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใชข้อ้มลูดงักล่าว 

ผูจ้องซือ้ตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกใหบ้รษิัทรบัผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใดๆ 

ทัง้สิน้  

ทั้งนี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวขา้งตน้หรือส่งมอบเอกสา รไม่

ครบถว้นบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูจ้องซือ้ไม่ประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้

นี ้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใชด้ลุยพินิจในการพิจารณายกเวน้การรับเอกสารประกอบการจองซือ้บาง

ประการใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัส่งเอกสารเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและการ

จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รือ

อาจท าใหบ้รษิัท มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่

ก าหนดในการจดัสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมนี ้

4.2 ส าหรับผู้ถือหุ้นทีจ่องซือ้ผ่านระบบ E-RO 

4.2.1 กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php ให้

ครบถว้น 

4.2.2 แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ e-RO 

5. เงือ่นไขในการจองซือ้ 

5.1 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร ผูถื้อหุน้ที่แจง้ความประสงค์

จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษใหปั้ดทิง้ หรือจองซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่นอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการ

จดัสรร จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

5.2 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตน

ตามสดัส่วนที่ก าหนดได ้(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิของตนจะไดร้บัการ

จัดสรรหุน้เพิ่มทุนที่จองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิ

http://www.investors-insight.com/twz/login.php
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ครบถว้นแลว้เท่านัน้ โดยการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวใหด้  าเนินการไปจนไม่มีหุน้เพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรร ผู้

ถือหุน้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิ

จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 

4) ใหค้รบถว้น ชดัเจน และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจอง

ซือ้ ทัง้ในส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บั  

ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรก

แลว้ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้

เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิดงันี ้

1. ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวน

มากกว่าหรือเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมและไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นตามจ านวนที่แสดง

ความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมดทกุราย 

2. ในกรณีที่หุน้เพิ่มทุนส่วนเหลือมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทจะ

ด าเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนทีเ่หลือดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทีจ่องซือ้เกินสิทธิแตล่ะรายตามสัดสว่น

ของจ านวนหุ้นทีจ่องซือ้เกินสิทธิต่อจ านวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนทีเ่หลือ 

หากการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนเกินสิทธิขา้งตน้ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหนา้ที่ตอ้งท า

ค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้งผูถื้อหุน้ดงักล่าวมี

หนา้ที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5.3 บริษัทจะจดัสรรหุน้ใหม่เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัก าหนด

รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้ใหม่ (Record Date) ตามสดัส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวน

สิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รายใด ๆ 

หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท าใหบ้ริษัท มีหนา้ที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

5.4 ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้แลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 

5.5 ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดว้ยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุน้สามญัที่

ออกใหม่จะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ 

5.6 หาก (1) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ 

ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระ
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เงินค่าหุน้ตามที่ก าหนด หรือ (2) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ กรอกขอ้มูลในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถว้นหรือ

ชดัเจน บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต่อไป  

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผูถื้อหุน้มิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม

ทุน และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ไดท้นัตาม

ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าว โดย

บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต่อไป 

5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือขอ้มลูใดๆ ที่

เก่ียวขอ้งกับวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากดัใน

การด าเนินงาน 

6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้าม)ี 

(1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซือ้ หรือไดร้บัจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและ/

หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในกรณีดงักล่าว 

บรษิัทจะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยส่์วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดย

ไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทครัง้นี ้

โดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ไดต้ามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท 

(2) ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตาม

จ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ไดต้ามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้

หลกัทรพัยข์องบริษัท ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะด าเนินการใหม้ี

การคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็น

เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มลูผู้

ถือหุน้ของบริษัทตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรบัคืนเงินเป็นเช็คนัน้ผูจ้องซือ้จะ

เป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 
 

(3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทในส่วนที่ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรือไดร้บัการ

จดัสรรไม่ครบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีหน้าที่

รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะตอ้งท าการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี 

โดย ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบและตอ้งช าระคืน นบัจากวนัท่ี

พน้ก าหนด ระยะเวลา 14 วนัท าการดงักล่าวจนถึงวนัท่ีไดม้ีการช าระคืนตามวิธีดงักล่าวขา้งตน้ 
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7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้ 

 ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัท ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

7.1 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่  บริษัท 

จะด าเนินการน าหุ้น ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อ  

ผู้ฝาก” โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื ้อ ซึ่งใน  

กรณีนีผู้จ้องซือ้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

ไ ด้ทันที ที่ ตลาดหลักท รัพย์ฯ  อนุญาต ให้หุ้ นของบริษั ทท าก ารซื ้อ ขาย ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ในกรณีข้อ 7.1 นี้ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื ้อประสงค์จะ 

ฝากซื ้อไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้น  

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามขอ้ 7.2 แทน 

7.2 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการ 

จัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 

วันท าการ นับจากวันปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับกา รจัดสรรใน 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่หุน้ของบรษิัทไดร้บัอนมุตัิ

ใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

7.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่  600 บริษัทจะด าเนินการ 

น าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด” โดยศูนย์รับฝาก 

หลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้เขา้บัญชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซือ้หุน้ และออกหลักฐานการฝาก

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้และหากผูจ้องซือ้ ตอ้งการถอนหลกัทรพัยด์งักล่าว สามารถติดต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมี

ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเ์ฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์

(Issuer Account) เท่านัน้” เพื่อน าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

8. ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

8.1 ชื่อผูจ้องซือ้และชื่อเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุน้เขา้บญัชีไดแ้ละผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้ไดท้นัทีในวนัแรกของการซือ้

ขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ์ ทั้งนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้น

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
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8.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(รหสัโบรกเกอร)์ ที่ประสงคจ์ะน าหุน้เขา้บญัชีซือ้หลกัทรัพย์

ของตนเองใหถ้กูตอ้ง หากระบุหมายเลขสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยผิ์ด หุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรจะถกูส่งไปท่ีอื่น 

ซึ่งบรษิัท จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือความล่าช า้ในการติดตามหุน้ 

8.3 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุน้คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึ่งเกิน

กว่าวิสยัที่บริษัทจะด าเนินการได ้บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืน

เฉพาะเงินค่าจองซือ้หุน้ที่จะตอ้งช าระคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบ โดย

บรษิัทเท่านัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 5 “เงื่อนไขการจองซือ้” 

8.4 หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บัช าระ บริษัทขอ

สงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั 

8.5 ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพิ่มทุนไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใน

นามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance (FATCA) (ส าหรบัผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 

(Issuer Account))” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) เพื่อน าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่แนบเอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะขอใหอ้อกเป็นใบหุน้นามของผูจ้องซือ้ 

8.6 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามไดท้ี่ 

 บริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 269 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

หมายเลขโทรศพัท ์ :  0-2275-9789 

หมายเลขโทรสาร  :  0-2275-9798 

โฮมเพจบรษิัท  :  www.twz.co.th  

 แผนท่ีบรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

 


