
 

 

 

ท่ี วฒ.ต. 004/2564 

       วันท่ี 22 มกราคม 2564 

เร่ือง  แจ�งกําหนดการใช�สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญ (TNITY-W1) คร้ังสุดท�าย 

เรียน  กรรมการและผู�จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย:แห;งประเทศไทย 

 ตามท่ีบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 
1 (TNITY-W1) จํานวนท้ังส้ิน 98,747,730 หน;วย โดยมีกําหนดการใช�สิทธิในวันทําการสุดท�ายของเดือนมีนาคม เดือน
มิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปI ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปI  โดยมีกําหนดวันใช�สิทธิคร้ังแรก 
ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 และวันกําหนดการใช�สิทธิคร้ังสุดท�าย ในวันท่ี 19 มีนาคม 2564 ตามลําดับ  

 บริษัทจึงขอแจ�งรายละเอียด และกําหนดการสําหรับใช�สิทธิท่ีซ้ือหุ�นสามัญของบริษัทคร้ังสุดท�าย ดังน้ี 

1. ระยะเวลาการแจ�งความจํานงในการใช�สิทธิ: 

 วันท่ี 4 มีนาคม – 18 มีนาคม 2564 (เฉพาะวันทําการ) เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

2. วันกําหนดการใช�สิทธิ:  

 วันท่ี 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

3. อัตราและราคาใช�สิทธิ: 

     ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน;วย ใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญได� 1 หุ�น ในราคา 5 บาท ต;อหุ�นสามัญ 

4. วันป!ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 : 

 วันท่ี 25 กุมภาพันธ: 2564 -19 มีนาคม 2564 

5. ระยะเวลาการหยุดพักการซ้ือขายใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 (ขึ้นเคร่ืองหมาย SP) : 

เพ่ือให�สอดคล�องกับระบบการชําระราคาและส;งมอบหลักทรัพย:ของตลาดหลักทรัพย:แห;งประเทศไทย (SET) 
บริษัทฯ ขอให� SET ส่ังหยุดพักการซ้ือขายใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ต้ังแต;วันท่ี 23 กุมภาพันธ: 2564 – 19 
มีนาคม 2564 

6. การส้ินสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 จะพ�นจากการเปQนหลักทรัพย:จดทะเบียนต้ังแต;วันท่ี 20 มีนาคม 2564 เปQนต�น
ไป 



 

7. เอกสารและหลักฐานในการย่ืนความจํานงขอใช�สิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญ 
7.1 แบบแสดงความจํานงการใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญท่ีได�กรอกข�อความถูกต�องชัดเจน และครบถ�วนทุกรายการ พร�อม

ลงนามโดยผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และส;งให�แก;ตัวแทนรับแจ�งความจํานงในการใช�สิทธิ ในช;วงระยะเวลา
การแจ�งความจํานงการใช�สิทธิ ท้ังน้ี ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช�
สิทธิซ้ือหุ�นสามัญได� ณ สถานท่ีติดต;อในการใช�สิทธิ ในระยะเวลาการแจ�งความจํานงในการใช�สิทธิ หรือ 
Download แบบแสดงความจํานงการใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญได�ท่ี www.trinitythai.com 

7.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  
1)  กรณีอยู;ในระบบใบหุ�น ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช�ใบสําคัญแสดงสิทธิเปQนหลักฐานในการแจ�ง

ความจํานงในการใช�สิทธิได�ทันที และกรณีท่ีใช�สิทธิไม;เต็มจํานวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ต�องจัดเตรียม
หนังสือมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม;สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังไม;ได�ใช�
สิทธิ (ถ�ามี) 

2) ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู;ในระบบไร�ใบหุ�น (Scripless) ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีต�องการใช�สิทธิซ้ือ
หุ�นสามัญต�องแจ�งความจํานงและกรอกแบบแสดงความจํานงเพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให�
ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามท่ีตลาดหลักทรัพย:กําหนด โดยย่ืนต;อบริษัทหลักทรัพย:ท่ีทําหน�าท่ี
เปQนนายหน�าซ้ือขายหลักทรัพย: (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย:ดังกล;าวจะดําเนินการแจ�งกับ 
บริษัท ศูนย:รับฝากหลักทรัพย: (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ นําไปใช�เปQนหลักฐานประกอบการใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญกับบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการใช�สิทธิตามท่ี
ระบุไว�ข�างต�น  

7.3 หลักฐานประกอบการใช�สิทธิ 
1)    บุคคลสัญชาติไทย    

   สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข�าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม;หมดอายุ 
  (ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ชื่อสกุล ซ่ึงทําให�ช่ือ/ชื่อสกุล ไม;ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให�แนบเอกสารท่ี 
  ออกโดยหน;วยงานราชการ เช;น ใบแจ�งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เปQนต�น) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

2)    บุคคลต;างด�าว 
  สําเนาใบต;างด�าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม;หมดอายุ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

3)    นิติบุคคลในประเทศ   
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย:หรือหน;วยงานของรัฐอ่ืนที 
  มีอํานาจ อายุไม;เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันท่ีย่ืนแบบแสดงความจํานงการใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญ 
  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�องโดยกรรมการผู�มีอํานาจท่ีมีชื่อปรากฏอยู;ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  นิติบุคคลน้ัน และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล�วแต;กรณี  
  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

4)    นิติบุคคลต;างประเทศ   
  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน;วยงาน 
ของรัฐอ่ืนท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันจดทะเบียนจัดต้ัง และรับรองโดย Notary public ของ 
ประเทศท่ีออกเอกสารน้ัน โดยมีอายุไม;เกิน 6 (หก) เดือนก;อนวันท่ีย่ืนแบบแสดงความจํานงการใช� 



 

สิทธิซ้ือหุ�นสามัญ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�องโดยกรรมการผู�มีอํานาจ และเอกสารหลักฐานของ 
กรรมการผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล�วแต;กรณี พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

5)  คัสโตเดียน (Custodian)   
สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารน้ัน โดยมีอายุไม; 
เกิน 6 (หก) เดือนก;อนวันท่ีย่ืนแบบแสดงความจํานงการใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญ พร�อมหนังสือแต;งต้ังคัส 
โตเดียน หนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) และเอกสารหลักฐานของผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2)  
แล�วแต;กรณี พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

8. วิธีการชําระเงิน 
ชําระเงินตามจํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญ และส;งหลักฐานการชําระเงิน 
ให�แก;ตัวแทนรับแจ�งความจํานงในการใช�สิทธิ โดยวิธีการชําระเงินค;าจองซ้ือหุ�นสามัญโดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดังน้ี  

1) กรณีชําระด�วยเงินโอน 
ให�ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงค:จะใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญกรอกข�อมูลในใบแจ�งการชําระเงิน (Bill 
Payment) ท่ีแนบมาพร�อมแบบแสดงความจํานงการใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญ โดยต�องกรอกข�อมูลให�ครบถ�วน
พร�อมระบุเลขท่ีอ�างอิงเปQนเลขท่ีบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติ
บุคคล และชําระเงินได�ท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยโอนเงินเข�าบัญชี
กระแสรายวัน Comp Code “79999” หรือ Service Code “TNITY” ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย< 
ทรีนีต้ี จํากัด เพ่ือการจองซ้ือหุ�น” หรือกรอกข�อมูลในใบนําฝาก (Payment Slip) ท่ีสาขาของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ัวประเทศเข�าบัญชี กระแสรายวัน” ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย< ทรีนีต้ี จํากัด 
เพ่ือการจองซ้ือหุ�น” โดยระบุ Comp Code “79999” / Service Code “TNITY” และกรอกเลขท่ีบัตร
ประชาชน 13 หลัก หรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ นามสกุล พร�อมหมายเลข
โทรศัพท:ไว�ท่ีด�านหลังของใบนําฝาก 

ท้ังน้ี ให�ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โอนเงินคร้ังเดียวต;อ 1 แบบแสดงความจํานงการใช�สิทธิซ้ือหุ�น
สามัญ 

2) กรณีชําระด�วยเช็ค ดรoาฟท: หรือ แคชเชียร:เช็ค  
ให�ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงค:จะใช�สิทธิซ้ือหุ�นสามัญโดยชําระค;าหุ�นด�วย เช็ค ดรoาฟท: หรือ 
แคชเชียร:เช็ค ท่ีสามารถเรียกเก็บได�จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได�ภายใน 1 วันทําการเท;าน้ัน 
โดยขีดคร;อมเฉพาะส่ังจ;าย “บริษัทหลักทรัพย< ทรีนีต้ี จํากัด เพ่ือการจองซ้ือหุ�น” และสั่งจ;ายพร�อมนําส;ง
ไม;เกินวันท่ี 18 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.  
โดยผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ต�องระบุเลขท่ีบัตรประชาชน หรือเลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติ
บุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท: ไว�ท่ีด�านหลังของเช็ค ดรoาฟท: หรือ แคชเชียร:เช็ค ท้ังน้ี ให�ผู�ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ส่ังจ;ายเช็ค ดรoาฟท: หรือ แคชเชียร:เช็ค 1 ฉบับต;อ 1 แบบแสดงความจํานงการใช�
สิทธิซ้ือหุ�นสามัญ 

 ตัวแทนรับแจ�งความจํานงในการใช�สิทธิ จะงดรับเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการแสดงความจํานงการใช�สิทธิ 
 ซ้ือหุ�นสามัญทางไปรษณีย: งดรับเช็คต;างจังหวัด งดรับเช็ค ดรoาฟท: หรือแคชเชียร:เช็คเพ่ือชําระเงินค;าใช�
สิทธิซ้ือหุ�นสามัญทางไปรษณีย: และงดรับชําระเงินค;าจองซ้ือหุ�นสามัญด�วยเงินสด 



 

9. สถานท่ีติดต>อในการย่ืนแสดงความจํานงการใช�สิทธิ 
 ฝqายปฏิบัติการ 
 บริษัทหลักทรัพย: ทรีนีต้ี จํากัด  
 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร: 
 เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ;งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท:: 0-2343-9630-41 
 โทรสาร: 0-2343-9687 
 Website: www.trinitythai.com 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

ลงลายมือชื่อ _______________________  
                                (นายชาญชัย กงทองลักษณ:)                                                   
                     กรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 


