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วันท่ี 21 มิถุนายน 2565 
 

เร่ือง  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) 

 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“มหาชน”) ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7 (“TWZ-W7”) จํานวน 3,300,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท 
คร้ังท่ี 1/2564 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คร้ังท่ี 
1/2564 ตามสัดส่วนการจองซ้ือ (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)  ทั้งนี้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ครั้งแรก ในวันท่ี 
18 กรกฎาคม 2565 , ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2566 , ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันท่ี 
18 มกราคม 2567 ซ่ึงจะตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ วันท่ี 
18 มกราคม 2567  

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) คร้ังแรก ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (TWZ-W7) จํานวน 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 
ราคาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น 
 

2. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 – 15 กรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันทําการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น. 
 

3. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  :     0-2275-9789 ต่อ 401 
โทรสาร  :     0-2278-9898 
Website :     www.twz.co.th 
 

4. วิธีการใช้สิทธิ 
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ท้ังท่ีถือเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ท่ีประสงค์จะใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้อง



ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญด้วย โดย
ดําเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทตามสถานท่ีติดต่อข้างต้น 
(4.1)  แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ 

พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนาม
โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
ท้ังนี้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ ณ สถานท่ี
ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th ในระหว่างระยะเวลา
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

(4.2)  ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวน
ท่ีระบุอยู่ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญและหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สําหรับผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิซ่ึงได้มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน) 

(4.3)  หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 
   (ก) บุคคลสัญชาติไทย 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซ่ึงยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (ข) บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
    สําเนาหนังสือเดินทางซ่ึงยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 (ค) นิติบุคคลในประเทศ 
สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง (ยกเว้นกรณีท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์เป็นผู้โอน/
ผู้รับโอน ไม่ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว) 

  (ง)  นิติบุคคลต่างประเทศ 
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 
6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
ท้ังนี้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น 
บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนั้น ๆ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

(4.4)  ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

 (ก)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
ชื่อบัญชี  “บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น เพ่ือจองซ้ือหลักทรัพย”์ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนน รัชดาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์) 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
บัญชีเลขท่ี 284-0-02185-6 (โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละคร้ัง) 



(ข)  ชําระโดย เงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดย
เช็คจะต้องลงวันท่ีก่อนวันท่ีใช้สิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายใน
วันใช้สิทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น เพ่ือจองซ้ือ 
หลักทรัพย์” ท้ังนี้ การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงิน
จํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่า
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิก
การขอใช้สิทธิในคร้ังนั้น แต่ท้ังนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในคร้ังสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป 
หมายเหตุ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ท้ังหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือบังคับ
ใช้ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) 

(4.5) จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้นสามัญ 
และจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีท่ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซ้ือหุ้นตํ่ากว่า 100 
หุ้นสามัญจะต้องใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญในคร้ังเดียวท้ังจํานวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญ
แสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กําหนดไว้ในข้อ 4. 

(4.6) จํานวนหุ้นสามัญท่ีจะออกเม่ือมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซ่ึงผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ชําระตามท่ีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินั้น โดย
บริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณ
ดังกล่าว บริษัทจะไม่นําเศษดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืน
ให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สทิธิในแต่ละคร้ังโดย
ไม่มีดอกเบี้ย 
ท้ังนี้ หากบริษัทได้ทําการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

(4.7) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจํานวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดง
ความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขก่อนวันท่ีใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้นสิ้นสภาพลง
โดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน
นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ในกรณีท่ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ
ประการใดประการหนึ่งดังต่อไปน้ี ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
 



(4.7.1)  ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 
(4.7.2) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญท่ีจองซ้ือมีจํานวนเท่ากับจํานวนท่ีพึงจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ 

ซ่ึงบริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้นหรือ 
 
(4.7.3)  ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน

ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้นหากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตาม
จํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ในคร้ังนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 

ในกรณีท่ีเป็นการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (4.7.2) เท่านั้น 
ในกรณีตามข้อ (4.7.1) และ (4.7.3) บริษัทจะคืนเงินท่ีได้รับไว้และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท้ังนี้ ใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 
หรือในกรณีตามข้อ (4.7.2) บริษัทจะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงิน
ส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) ในกรณีท่ีบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี 
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนท่ียังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไป
จนถึงวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

   ขอแสดงความนับถือ  

 

 

       (นายธีรยศ  สุทธิสําแดง) 

        รองกรรมการผู้จัดการ  

 
 


