เลขทีใ่ บจอง / Subscription number…………………………………………

ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ ของบริ ษทั ทีดบั บลิ วแซด คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) (TWZ-W4) ครัง� ที� 4
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of TWZ Corporation Public Company Limited (TWZ-W4) No.4
วันทีย่ น่ื ความจานงการใช้สทิ ธิ …………………………………………………
Date to notify the intention to exercise

เรียน คณะกรรมการบริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) To The Board of TWZ Corporation Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิ ุคคล) ................................................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ....................................... สัญชาติ .............................. เพศ ......................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)

Date of Birth

Nationality

Gender

อาชีพ ..................................... ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ ................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ....................................... แขวง/ตาบล ................................ เขต/อาเภอ ......................................
Occupation

Address number

Lane/Soi

Road

Sub-district

District

จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................ประเทศ .............................................. หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................
Province

Postal Code

Country

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ........................................................... ประเภทการเสียภาษี
Tax ID number

Type of Tax Paying

Telephone number

□ หักภาษี

□ ไม่หกั ภาษี

Tax to be deducted

Tax not to be deducted

□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน.…….………………………........................□ บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นคนต่างด้าว เลขทีห่ นังสือเดินทาง ....……………………………………………………….…
Thai natural person Identification card number

Foreign natural person

□ นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล.………………………………….……………….….….….□ นิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นคนต่างด้าว
Thai juristic person Corporate registration number

Foreign juristic person

Passport number

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .…………………………………………………….….….
Corporate registration number

โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ในฐานะผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซือ� หุน้ สามัญของบริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) ครัง� ที� 4 (“บริษทั ฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้ือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี
being a Warrant Holder of TWZ Corporation Public Company Limited No.4 (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิ
อัตราการใช้สทิ ธิ (หน่วย : หุน้ )
จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิNumber
ราคาในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
รวมเป็นเงินทีต่ อ้ งชาระในการจองซือ้ หุน้ สามัญ
Number of the unit of Warrants
Exercise Ratio (Warrant : Share)
of ordinary shares derived From the
(บาท/หุน้ )
Totaling of payment of the subscribed shares
to be exercised
exercise of Warrants
Exercise Price (Baht per share)
หน่วย
หุน้
บาท Baht
บาท Baht
1:1
0.70
Warrants
Shares

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว ทีธ่ นาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันเท่านัน้ ชาระโดย
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by
□ เช็ค Cheque □ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque □ ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange □ โอนเงินสด (แนบหลักฐานการโอน) Cash payment (pay in slip attached)

เลขทีเ่ ช็ค / Cheque Number ............................................... ลงวันที่ / Dated.......................................... ธนาคาร / Bank .................................................... สาขา / Branch................................................
สังจ่
่ าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ บริ ษทั ทีดบั บลิ วแซด คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)” บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 737-1-02174-9 ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาประชานิเวศน์ 1
Payable to “TWZ Corporation Public Company Limited for shares subscription”, the current account at KBANK Prachaniwet 1 Branch, account number 737-1-02174-9

ข้าพเจ้าได้สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:
□ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน ...........................ใบ ตามรายละเอียดดังนี้
Amount of delivered Warrants ………………………… certificate(s) with the following details:
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ ........................................... จานวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ ........................................... จานวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ ........................................... จานวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units
รวมจานวนหน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ส่งมา ..............................................................หน่ วย Total number of delivered Warrants ……………………………………………. units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อรับทอน (ถ้ามี) ...................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) .………….…. units
□ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เลขที่ ………………………. จานวนหน่วย .............................หน่วย Warrant Substitute number ……………….……………. amount ……………….. units

เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :

□ ให้ออกใบหุน้ สาหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั .....................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่……………....……….…... (ระบุช่อื ใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อทีป่ รากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้) นาหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก”
เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหุน้ เลขที่ ……………………….……………………….. ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้
Issue a certificate for the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ……………………………………………….
Participant number ……..………..….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors”
for my / our share trading account number.……………………….……………………….., maintained at such company.

□ ให้ออกใบหุน้ สาหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุน้ ให้กบั ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุ ญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares
and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.

ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ หากข้าพเจ้าไม่สง่ ใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมด้วย เช็ค , แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ / ตั ๋วแลกเงิน
ธนาคาร มาถึงบริษทั ฯ ภายในกาหนดระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ หรือหาก เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ / ตั ๋วแลกเงินธนาคาร ทีส่ งจ่
ั ่ ายไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
I / We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I / We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of
Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of
the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised.

ลงชื่อ / Signed ..................................................................................... ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญ / Subscriber
(
)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ (ผูจ้ องซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
เลขทีใ่ บจอง / Subscription Number………………………………………………
วันที่ / Date ……………..……………………………………..
บริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………..……เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
TWZ Corporation Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)
to purchase the ordinary shares of TWZ Corporation Public Company Limited under Warrants
จานวนหุน้ สามัญที�ได้จากการใช้สทิ ธิ ………………………….......................... หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.70 บาท รวมเป็ นเงิน / Total amount of ……………………..……………………. บาท / baht ชําระโดย / paid by
□ เช็ค Cheque
□ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque
□ ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange □ โอนเงินสด (แนบหลักฐานการโอนเงิน) Cash payment (attach pay-in slip)
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque Number…………………….. ลงวันที่ / Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..........................................
□ ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ อง / Issue the share certificate in the name of subscriber □ ออกใบหุน้ ในนาม บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ / Issue the share certificate in the name of TSD
เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก / Participant number…………………………….. เลขทีบ่ ญ
ั ชีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหุน้ เลขที่ / Securities trading account number…………………………..
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ / Authorized Officer …………………………………………….

TWZ 008/2561

24 เมษายน 2561

เรื่ อง

แจ้ งรายละเอียดการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4 ครัง้ สุดท้ าย

เรี ยน

ท่านผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4

ตามที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 4 (TWZ-W4) จํ า นวน 2,980,138,401 หน่ ว ย ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท ฯ
ตามสัดส่วนส่วนของการถือหุ้น ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิม ต่อ 3 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
1 หน่วย สามารถซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ จํานวน 3 ครัง้ ในวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคมของ
แต่ล ะปี ตัง้ แต่ปี 2559 คื อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2559, วัน ที่ 29 ธัน วาคม 2560 และวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยวัน
ดังกล่าวจะเป็ นวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ซึง่ จะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 3 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วนั ที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษั ทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ ยวกับ การใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ TWZ-W4 สําหรั บ วัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดังนี ้
1. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
2. ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4 (ขึน้ เครื่องหมาย SP)
บริ ษัทฯ ขอให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) สัง่ หยุดพักการซื ้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
TWZ-W4 ตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
3. การสิน้ สภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W4
เมื่ อ พ้ นกํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ ายในวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W4
จะหมดอายุและสิน้ สุดการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ตัง้ แต่วันที่ 1 มิ ถุนายน 2561
เป็ นต้ นไป
4. วัน เวลา ยื่นความจํานง
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. ของทุกวัน
ทําการของบริ ษัทฯ

บริ ษั ท ที ดั บ บลิ ว แซด คอร์ ปอเรชั่ น จํากั ด (มหาชน) 269 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ ง เทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์ . 0 2275 9798
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5. วันใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
6. อัตราการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
7. ราคาใช้ สิทธิ
หุ้นละ 0.70 บาท
8. วิธีการชําระเงิน
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ สามารถชําระเงิน
ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ โดยจะต้ องชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ
นับจากวันที่ใช้ สิทธิ โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญ ชีเพื่อการจองซือ้ หุ้ นสามัญ เพิ่มทุนของ บริ ษัท
ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 737-1-02174-9 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
บริ ษัทฯ ได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัทฯ
ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิ
และหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนําส่งใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ โดยจะไม่มีการคํานวณ
ดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
9. เอกสารในการยื่นความจํานงการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ
- แบบแสดงความจํ า นงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ทฯ ที่ได้ ก รอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และ
ครบถ้ วนทุก รายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ทัง้ นี ้ ผู้ ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
จะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ ณ สถานที่ติดต่อขอใช้
สิ ท ธิ ใ นช่ ว งระยะเวลาการแจ้ งความจํ า นงในการใช้ สิ ท ธิ ต ามข้ อ 11. หรื อ สามารถ Download
แบบฟอร์ มได้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ที่ www.twz.co.th )
-

ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลังหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิและหนังสือ
มอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)

10. หลักฐานประกอบการจองซือ้ หุ้นสามัญ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลต่างด้ าว :
สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
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(ค) นิติบคุ คลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิข้อบังคับ และหนังสือ
รับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่ อ
ตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
เอกสารการชํ า ระเงิ น (เช็ ค ดร๊ าฟท์ แคชเชี ย ร์ เช็ ค หรื อ สํา เนาใบนํ าฝากเงิ น ตามข้ อ 8. พร้ อมเขี ย นชื่ อ
นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง)
11. สถานที่ติดต่ อขอใช้ สิทธิ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2275-9789 ต่อ 401
โทรสาร : 0-2275-9898
Website : www.twz.co.th
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางปิ ยะนุช รังคสิริ)
กรรมการผู้จดั การ
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เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท ทีดบ
ั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (มหาชน) (TWZ-W4)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of TWZ-W4

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่ า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (มหาชน)
TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

TWZ-W4

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

08/05/2018

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)

10/05/2018

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common shares)

1:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

0.70

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

16/05/2018 - 30/05/2018

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบ
จองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

10/05/2018

.......( )....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
23/05/2018

