
 

 

 

ที� วฒ.ต. 028/2563 

       วนัที� 14 ธันวาคม 2563 

เรื�อง  แจง้การใชส้ทิธิซื %อหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�จะซื %อหุน้สามญัของบรษัิท ทรีนีตี % วฒันา จาํกดั (มหาชน)   
(“TNITY-W1”) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามที�บริษัท ทรีนีตี % วฒันา จาํกดั (มหาชน) (“บร ิษัท”) ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื %อหุน้สามัญของบริษัท 
ครั%งที� 1 (TNITY-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธ ิฯ”)  จาํนวนทั%งสิ %น 98,747,730 หน่วย โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิในวันทาํการ
สดุทา้ยของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคมของทุกปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  
บรษัิทจงึขอแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (TNITY-W1) ดงันี%  

1. วันกาํหนดการใช้สิทธ:ิ  วนัที� 30 ธันวาคม 2563 

2. อัตราการใช้สิทธ:ิ   ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ  1 หน่วย มีสิทธิซื %อหุน้สามญัได ้1 หุน้  

3. ราคาการใช้สิทธ:ิ   5.00 บาท ตอ่ 1 หุน้สามญั 

4. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงการใช้สิทธ ิ: วนัที� 23-29 ธนัวาคม 2563 (รวม 5 วนัทาํการ) เวลา 09.00น. – 16.00น. 

5. วิธ ีการใช้สิทธแิละขั(นตอนการใช ้สทิธ ิ
ผูถ้ือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซื %อหุน้สามญั จะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขการแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิ โดยดาํเนินการและส่งเอกสารแก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ ดงันี % 

5.1 แบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซื %อหุน้สามัญที�ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรายการ 
พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ และส่งใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ ในช่วง
ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิ ทั%งนี % ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรบัแบบแสดงความ
จาํนงการใชส้ิทธิซื %อหุน้สามัญได ้ณ สถานที�ติดต่อในการใชส้ิทธิ ในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซื %อหุน้สามญัไดที้� www.trinitythai.com 

5.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ  
1) กรณีอยู่ในระบบใบหุน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจง้

ความจาํนงในการใช้สิทธิได้ทันที และกรณีที�ใช้สิทธิไม่เต็มจาํนวนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ต้อง
จดัเตรียมหนงัสือมอบอาํนาจใหผู้อื้�นมารบัใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ฉบบัใหม่สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ 
ที�ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ (ถา้มี) 

2) ในกรณีที�ใบสาคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที�ตอ้งการใช้
สิทธิซื %อหุน้สามญัตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบแสดงความจาํนงเพื�อขอถอนใบสาคญัแสดงสิทธิ 
หรือเพื�อใหอ้อกใบแทนใบสาคญัแสดงสิทธิ ตามที�ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยยื�นต่อบริษัทหลกัทรพัย์



 

ที�ท ําหน้าที� เป็นนายหน้าซื %อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะ
ดาํเนินการแจง้กบั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ นาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิซื %อหุน้สามญักบับริษัทฯ เพื�อ
ดาํเนินการใชส้ิทธิตามที�ระบไุวข้า้งตน้  

5.3 ชาํระเงินตามจาํนวนที�ระบุในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซื %อหุน้สามัญ และส่งหลกัฐานการชาํระเงิน
ใหแ้ก่ตัวแทนรบัแจ้งความจาํนงในการใชส้ิทธิ โดยวิธีการชาํระเงินค่าจองซื %อหุน้สามัญโดยวิธีหนึ�งวิธีใด 
ดงันี %  

1) กรณีชาํระดว้ยเงินโอน 
ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซื %อหุน้สามัญกรอกขอ้มูลในใบแจง้การชาํระเงิน 
(Bill Payment) ที�แนบมาพรอ้มแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิซื %อหุน้สามญั โดยตอ้งกรอกขอ้มูล
ใหค้รบถว้นพรอ้มระบุเลขที�อา้งอิงเป็นเลขที�บตัรประชาชน 13 หลกั หรือเลขที�หนงัสือเดินทาง หรือ
เลขทะเบียนนิติบุคคล และชาํระเงินไดที้�ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทกุสาขาทั�วประเทศ โดย
โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน Comp Code “79999” หรือ Service Code “TNITY” ชื�อบัญชี 
“บร ิษัทหลักทร ัพย ์ทร ีน ีต ี ( จาํกัด เพ ื2อการจองซ ื (อห ุ้น” หรือกรอกขอ้มูลในใบนาํฝาก (Payment 
Slip) ที�สาขาของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทั�วประเทศเขา้บัญชี กระแสรายวัน” ชื�อบัญชี 
“บ ร ิษัท ห ลัก ท รัพ ย ์ ท ร ีน ีตี ( จ ํากัด  เพ ื2อ ก าร จอ งซ ื (อ ห ุ้น ” โดยระบุ Comp Code “79999” / 
Service Code “TNITY” และกรอกเลขที�บัตรประชาชน ij หลัก หรือเลขที�หนังสือเดินทาง หรือ
เลขทะเบียนนิติบคุคล ชื�อ นามสกลุ พรอ้มหมายเลขโทรศพัทไ์วที้�ดา้นหลงัของใบนาํฝาก 
ทั%งนี% ใหผู้ถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โอนเงินครั%งเดียวต่อ 1 แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซื %อหุน้
สามญั 

2) กรณีชาํระดว้ยเชค็ ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียรเ์ชค็  
ใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซื %อหุน้สามัญโดยชาํระค่าหุน้ดว้ย เช็ค ดร๊าฟท ์
หรือ แคชเชียรเ์ช็ค ที�สามารถเรียกเก็บไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํ
การเท่านั%น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย “บร ิษัทหลักทร ัพย ์ทร ีน ีต ี( จาํกัด เพ ื2อการจองซ ื (อห ุ้น” 
และสั�งจ่ายพรอ้มนาํส่งไม่เกินวนัที� 29 ธนัวาคม 2563 เวลา 12.00 น.  
โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ต้องระบุเลขที�บัตรประชาชน หรือเลขที�หนังสือเดินทาง หรือเลข
ทะเบียนนิติบุคคล ชื�อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท ์ไวที้�ดา้นหลังของเช็ค ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียร ์
เช็ค ทั%งนี % ใหผู้ถ้ือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ สั�งจ่ายเช็ค ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียรเ์ช็ค 1 ฉบับต่อ 1 แบบ
แสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซื %อหุน้สามญั 
 

ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ จะงดรบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซื %อ
หุน้สามัญทางไปรษณีย ์งดรบัเช็คต่างจงัหวดั งดรบัเช็ค ดร๊าฟท ์หรือแคชเชียรเ์ช็คเพื�อชาํระเงินค่าใชสิ้ทธิ
ซื %อหุน้สามญัทางไปรษณีย ์และงดรบัชาํระเงินคา่จองซื %อหุน้สามญัดว้ยเงินสด 
 
ทั%งนี %ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถา้
มี) ในการชาํระเงินคา่ใชส้ิทธิซื %อหุน้สามญัในครั%งนี % 



 

5.4 ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื�นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติ
แห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที�ใชบ้งัคบัในการใชส้ิทธิซื %อหุน้สามญัตามใบสาํคญั
แสดงสทิธิฯ 

5.5 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
1)  บคุคลสญัชาตไิทย  :    สาํเนาบัตรประชาชน หรือสาํเนาบัตรขา้ราชการ หรือสาํเนา

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที�ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล ซึ�งทาํใหชื้�อ/ชื�อสกุล ไม่ตรงกบัใบสาํคัญ
แสดงสิทธิฯ ใหแ้นบเอกสารที�ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบแจ้งเปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง 

2)  บคุคลตา่งดา้ว  :    สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอาย ุ
พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3)  นิตบิคุคลในประเทศ  : สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที�ออกโดย
กระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานของรฐัอื�นที�มีอาํนาจ อายุไม่
เกิน q (หก) เดือน นบัจากวนัที�ยื�นแบบแสดงความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิซื %อหุน้สามญั พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการ
ผูมี้อาํนาจที�มีชื�อปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลนั%น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี  พร้อมรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

4)  นิตบิคุคลต่างประเทศ  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั%งนิติบุคคล และ/หรือ 
หนังสือรับรองนิติบุคคลที�ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื�นที�มี
อาํนาจของประเทศที� นิติบุคคลนั%นจดทะเบียนจัดตั%ง และ
รับรองโดย Notary public ของประเทศที�ออกเอกสารนั%น 
โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที�ยื�นแบบแสดงความ
จาํนงการใชส้ิทธิซื %อหุ้นสามัญ พรอ้มรับรองสาํเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผูม้ีอาํนาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้
มีอาํนาจลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พรอ้ม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศที�ออกเอกสารนั%น โดยมีอายไุม่เกิน 6 (หก) เดือน
ก่อนวนัที�ยื�นแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซื %อหุ้นสามัญ 
พรอ้มหนงัสือแต่งตั%งคสัโตเดียน หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 



 

และเอกสารหลักฐานของผู้มีอาํนาจลงลายมือชื�อตาม 1) 
หรือ 2) แลว้แตก่รณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ทั%งนี % หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามที�กล่าวขา้งตน้ ตวัแทนรบั
แจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิขอสงวนสิทธิที�จะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตาม
ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ในครั%งนั%นๆ  อย่างไรก็ตาม ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิสามารถใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความ
เหมาะสม 

6. รายละเอ ียดและเงื2อนไขในการใช้สิทธ ิซ ื(อห ุ้นสามัญ 

การใชส้ิทธิซื %อหุ้นสามญัครั%งนี % จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื�อนไขในขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที�จะซื %อหุน้สามญัของบริษัท ทรีนีตี % วัฒนา จาํกดั (มหาชน) ครั%งที� 1 
(TNITY-W1) ลงวนัที� 22 มีนาคม 2561 

7. ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธแิละสถานท ี2ตดิต่อในการใช้สทิธ  ิ
ฝ่ายปฏิบตัิการ 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี % จาํกดั  
ชั%น 25 อาคารบางกอกซติี %ทาวเวอร ์
เลขที� 179 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท:์ 0-2343-9630-41 
โทรสาร: 0-2343-9687 
Website: www.trinitythai.com  

 

 จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

ลงลายมือชื�อ _______________________  
                                (นายชาญชยั กงทองลกัษณ)์                                                    
                     กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 


