ที่ วฒ.ต. 043/2561

วันที่ 14 กันยายน 2561
เรื่อง

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จากัด
(มหาชน) (“TNITY-W1”)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1 (TNITY-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”) จานวนทั้งสิ้น 98,747,730 หน่วย โดยกาหนดการใช้สิทธิในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (TNITY-W1) ดังนี้
1. วันกาหนดการใช้สิทธิ:

วันที่ 28 กันยายน 2561

2. อัตราการใช้สิทธิ:

ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

3. ราคาการใช้สิทธิ:

5.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

4. ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ: วันที่ 21-27 กันยายน 2561 (รวม 5 วันทาการ) เวลา 09.00น. – 16.00น.
5. วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่ อนไขการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสารแก่ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ดังนี้
5.1 แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ
พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในช่วง
ระยะเวลาการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความ
จานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ www.trinitythai.com
5.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
1) กรณีอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิได้ทันที และกรณีที่ใช้สิทธิไม่เต็มจานวนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้อง
จัดเตรียมหนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
2) ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบแสดงความจานงเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์
ที่ทาหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะ
ดาเนินการแจ้งกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อ
ดาเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น
5.3 ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชาระเงิน
ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีหนึ่งวิธีใด
ดังนี้
1) กรณีชาระด้วยเงินโอน
ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกรอกข้อมูลในใบแจ้งการชาระเงิน
(Bill Payment) ที่แนบมาพร้อมแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยต้องกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนพร้อมระบุเลขที่อ้างอิงเป็นเลขทีบ่ ัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ
เลขทะเบียนนิติบุคคล และชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดย
โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน Comp Code “79999” หรือ Service Code “TNITY” ชื่อบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือกรอกข้อมูลในใบนาฝาก (Payment
Slip) ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทั่วประเทศเข้าบัญชี กระแสรายวัน ” ชื่อบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เพื่อการจองซื้อหุ้ น” โดยระบุ Comp Code “79999” /
Service Code “TNITY” และกรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ
เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ นามสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่ด้านหลังของใบนาฝาก
ทั้งนี้ ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โอนเงินครั้งเดียวต่อ 1 แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ
2) กรณีชาระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค
ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยชาระค่าหุ้นด้วย เช็ค ดร๊าฟท์
หรือ แคชเชียร์เช็ค ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วั นทา
การเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
และสั่งจ่ายพร้อมนาส่งไม่เกินวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 12.00น.
โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ต้องระบุเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลข
ทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ด้านหลังของเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์
เช็ค ทั้งนี้ ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สั่งจ่ายเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค 1 ฉบับต่อ 1 แบบ
แสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะงดรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชาระเงินค่า ใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ และงดรับชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเงินสด

ทั้งนีผ้ ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้า
มี) ในการชาระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้
5.4 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ
5.5 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลสัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนา
บัต รพนั ก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ ที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ (ในกรณี มี ก าร
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ใบแจ้ ง เปลี่ ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุ ล เป็ น ต้ น ) พร้ อ มรั บ รองส าเนา
ถูกต้อง
2) บุคคลต่างด้าว

: สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลในประเทศ

: สาเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุค คล ที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอานาจ อายุไม่
เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจานงการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการ
ผูม้ ีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจ
ลงลายมื อ ชื่ อ ตาม 1) หรื อ 2) แล้ ว แต่ ก รณี พร้ อ มรั บ รอง
สาเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างประเทศ

: สาเนาเอกสารการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ
หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มี
อานาจของประเทศที่ นิติ บุค คลนั้ นจดทะเบี ยนจัดตั้ ง และ
รับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น
โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความ
จานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผู้มีอานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้
มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

5) คัสโตเดียน (Custodian)

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน
ก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
และเอกสารหลั กฐานของผู้ มีอ านาจลงลายมือ ชื่อ ตาม 1)
หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิต ามที่กล่าวข้างต้น ตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ สามารถใช้
ดุลพิ นิจในการพิจ ารณาให้ ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิฯ ใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิฯ ได้ต ามความ
เหมาะสม
6. รายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(TNITY-W1) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
7. ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2343-9630-41
โทรสาร: 0-2343-9687
Website: www.trinitythai.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงลายมือชื่อ _______________________
(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

