ที่ IR.012/2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“T-W3”)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ทาการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ที เอ็ น จิ เ นี ย ร์ ริ่ ง คอร์ เ ปอร์ เ รชั่ น จ ากั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 3 (T-W3) จ านวน
1,451,094,354 หน่วย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยมีกาหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวัน
เดียวกันกับวันที่ครบอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ T-W3 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ดังนี้
1. วันกาหนดการใช้สทิ ธิ (ครั้งสุดท้าย)
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
2. อัตราและราคาการใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1.594 หุ้น
ในราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท ต่อหุ้น
3. ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึง 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
4. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ T-W3
ระหว่าง วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2561
5. ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ T-W3 (ขึน้ เครื่องหมาย SP)
บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซื้อขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ T-W3 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2561
6. การสิ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ T-W3
ใบสาคัญแสดงสิทธิ T-W3 จะพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

7. การจัดส่งเอกสาร
บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่อยู่ที่
ปรากฏอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน
8. สถานทีต่ ิดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์รงิ่ คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-018-7190-8 ต่อ 709
โทรสาร : 02-018-7199
9. วิธีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดาเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตาม
สถานที่ติดต่อข้างต้น
9.1 ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนาม
โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วง
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
9.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสาคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ บริษัท ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
- ในกรณี ของใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่ในระบบใบหุ้ น (Script) ผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท โดย
จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น
- ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์
จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อ
ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดาเนินการแจ้งกับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับ
นาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทต่อไป
ทั้งนี้ การใช้สิทธิครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย กรณีไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบทั้งจานวนเมื่อพ้นกาหนดวันใช้
สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กาหนดไว้
อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินั้นสิ้นสภาพลงและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก

9.3 เอกสารแสดงตน: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณี ดังนี้
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13
หลัก (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ไม่ตรงกั บใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ง
เปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ด้วย) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์
จะต้องแนบคายินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและ/หรือมารดา) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง)
- บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย: สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิ ติ บุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทย: ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองที่ อ อกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ อ อกไม่ เ กิ น
12 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ
หนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่ เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับ ตราสาคั ญของนิติ บุค คล (ถ้า มี) และแนบสาเนาใบต่ างด้า ว หรื อสาเนาหนั งสื อเดิน ทาง
(แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่
เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
9.4 เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องชาระเงินค่าหุ้นสามัญตามจานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
- ชาระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดย
ขีดคร่อ มสั่ง จ่า ย “บริษั ท ที เอ็น จิเ นีย ร์ริ่ง คอร์ เปอร์เ รชั่ น จ ากั ด (มหาชน)” (“T Engineering
Corporation Public Company Limited”) โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และ

ยื่นความจานงระหว่างตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึง 6 สิงหาคม 2561 (วันเวลาทาการของ
บริษัทเท่านั้น
- ชาระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี โดยโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด
(มหาชน)” ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 468-0-49150-2 ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) สาขา เจริญนคร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้
ด้านหลัง โดยต้องโอนเงินระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึง 8 สิงหาคม 2561 (สามารถใช้สิทธิใน
วันทาการเท่านั้น) ภายในเวลา 15.30 น.
ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท
บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดย
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมารับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวัน
ครบกาหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการคานวณดอกเบี้ยให้ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ภายหลังการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญจะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า อากรแสตมป์ และ/หรื อ ภาษี ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อันเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อตามข้อ 8
ข้างต้น ในวันและเวลาทาการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายทรรศิน จงอัศญากุล
ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)

