Warrant
้ ท
ิ ธิแปลงสภาพ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย
่ วก ับการใชส
สรุปหล ักเกณฑ์ทส
ี่ าค ัญ
้ หุ ้นสามัญของบริษัท (Warrant) เป็ น
ภายหลังจากทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ประกาศรับใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล ้ว บริษัทจะต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Warrant ผ่านระบบ SET Portal
ดังนี้
เรือ
่ ง
กาหนด
้ ท
ิ ธิ
การใชส

รายละเอียด
้ ท
ิ ธิ Warrant แต่ละครงั้
กาหนดการใชส
 ข ้อมูลขัน
้ ตา่ ทีต
่ ้องเปิ ดเผย (ต ้องเป็ นไปตามทีร่ ะบุในข ้อกาหนดสิทธิ)
1) ระยะเวลาแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิ เช่นไม่น ้อยกว่า 5 วันทาการก่อนวันใช ้สิทธิ
3)

วันใช ้สิทธิ เช่น ในวันทาการสุดท ้ายของเดือนมิถน
ุ ายน และธันวาคม
อัตราการใช ้สิทธิ

4)

ราคาการใช ้สิทธิ

2)

 เปิ ดเผยกาหนดการใช ้สิทธิแต่ละครัง้ : แจ ้งล่วงหน ้าตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิของ Warrant
เช่น แจ ้งล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 15 วันก่อนการใช ้สิทธิแต่ละครัง้
้ ท
ิ ธิ Warrant ครงสุ
กาหนดการใชส
ั้ ดท้าย
 การแจ ้งใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย ควรแจ ้งล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย
เพือ
่ ให ้ผู ้ลงทุนได ้ทราบล่วงหน ้าและมีข ้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน
 ข ้อมูลขัน
้ ตา่ ทีต
่ ้องเปิ ดเผย
1) ระยะเวลาแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิ
2) วันใช ้สิทธิ
3) อัตราการใช ้สิทธิ
4) ราคาการใช ้สิทธิ
5) วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือ
่ พักการโอน Warrant เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิ เช่น
ปิ ดสมุดทะเบียนล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 21 วันก่อนการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย


้ ขาย Warrant ของบริษัท
6) วันทีข
่ น
ึ้ เครือ
่ งหมาย SP เพือ
่ ห ้ามการซือ
ภายหลังการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย Warrant ของบริษัทจะพ ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในวันถัดจากวันใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย Warrant

รายงานผล
้ ท
ิ ธิ
การใชส
Warrant

การปร ับสิทธิ
Warrant

 รายงานผลการใช ้สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับจากวันใช ้สิทธิ โดยมีข ้อมูลขัน
้ ตา่ ทีต
่ ้อง
เปิ ดเผย ดังนี้
1) วันใช ้สิทธิ
2)

จานวน Warrant ทีใ่ ช ้สิทธิ

3)
4)

จานวนหุ ้นทีเ่ กิดจากการใช ้สิทธิ Warrant
จานวนรายผู ้ถือ Warrant ทีใ่ ช ้สิทธิ

5)

จานวน Warrant คงเหลือทีย
่ ังไม่ได ้ใช ้สิทธิ

 บริษัทจะต ้องแจ ้งการปรับสิทธิ Warrant เพือ
่ ไม่ให ้สิทธิของผู ้ถือ Warrant ด ้อยไปกว่าเดิม โดย
การดาเนินการต ้องเป็ นไปตามเหตุข ้อกาหนดสิทธิของบริษัท
 กรณีทั่วไปของการปรับสิทธิ ได ้แก่การมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1)

เปลีย
่ นแปลงมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหุ ้นบริษัท จากการรวมหรือแบ่งแยกหุ ้น

2)

เสนอขายหุ ้นทีอ
่ อกใหม่ในราคาตา่

3)

มีการเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพในราคาตา่ หรือมีการเสนอขาย Warrant ราคาตา่

4)

มีการจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ ้นทีอ
่ อกใหม่

การเปิ ดเผย warrant – ก.พ. 2562

1

5)

มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิ

6)

กรณีอน
ื่ ใดๆในลักษณะเดียวกันกับ 1) ถึง 5) ทีท
่ าให ้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีจ
่ ะได ้รับ
เมือ
่ ใช ้สิทธิตาม Warrant ด ้อยไปกว่าเดิม

 ข ้อมูลขัน
้ ตา่ ทีต
่ ้องเปิ ดเผย
1) อัตราการใช ้สิทธิเดิม และ อัตราการใช ้สิทธิใหม่ภายหลังการปรับสิทธิ
2) ราคาการใช ้สิทธิเดิม และ ราคาการใช ้สิทธิใหม่ภายหลังการปรับสิทธิ
3) วันทีม
่ ผ
ี ลในการปรับสิทธิ เช่น ตัง้ แต่วน
ั ทีข
่ น
ึ้ เครือ
่ งหมาย XD (วันทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นจะไม่ได ้รับสิทธิ
ในเงินปั นผล) เป็ นต ้น


ระยะเวลาในการแจ้งการปร ับสิทธิ : บริษ ัทต้องแจ้งการปร ับอ ัตราและราคาของใบสาค ัญ
้ ท
ิ ธิแปลงสภาพมีผลบ ังค ับ
แสดงสิทธิท ันทีหรือก่อนว ันทีอ
่ ัตราหรือราคาใชส



กรณีบริษัทจดทะเบียนทีม
่ ก
ี ารออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพไว ้แล ้ว
เมือ
่ คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให ้ดาเนินการใดๆ ทีอ
่ าจเป็ นเหตุให ้ต ้องมีการ
พิจารณาปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว เช่น การเปลีย
่ นแปลง
มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้ (รวมหรือแยกมูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้) การออกหุ ้นสามัญหรือหลักทรัพย์แปลง
สภาพในราคาตา่ กว่าราคาตลาดในอัตราทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิ การจ่ายหุ ้นปั นผล การ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราทีเ่ กินกว่าอัตราทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิ เป็ นต ้น บริษัทจดทะเบียน
ต ้องเปิ ดเผยสารสนเทศโดยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ามติของคณะกรรมการอาจเป็ นเหตุ
ให ้ต ้องมีการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือไม่ อย่างไร และหาก
มติคณะกรรมการเป็ นเหตุให ้ต ้องมีการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
บริษัทจดทะเบียน มีหน ้าทีร่ ายงานโดยแจ ้งอัตราและ/หรือราคาปรับสิทธิมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในวันทีค
่ ณะกรรมการมีมติหรือก่อนวันทีอ
่ ต
ั ราหรือราคาใช ้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ การ
ดาเนินการดังกล่าวรวมถึงกรณีทท
ี่ ป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นมีมติเปลีย
่ นแปลงข ้อเสนอของคณะกรรมการ
และเป็ นเหตุให ้มีการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพด ้วย

การร ับหุน
้ เพิม
่
ทุนเป็น

 ภายหลังจากทีบ
่ ริษัทรายงานผลการใช ้สิทธิแล ้ว บริษัทจะต ้องดาเนินการจดทะเบียนหุ ้นเพิม
่ ทุน
ทีเ่ กิดจากการใช ้สิทธิดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวง

หล ักทร ัพย์จด

พาณิชย์จะออกหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัท และใบเสร็จรับเงินสาหรับการจดทะเบียน

ทะเบียน

เพิม
่ ทุน
 นาส่งสาเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัทให ้กับนายทะเบียนของบริษัท (บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด: TSD) เพือ
่ ให ้ TSD ทาการเพิม
่ จานวนหุ ้นให ้กับผู ้ถือ
Warrant แต่ละราย โดยการเครดิตหุ ้นเพิม
่ ทุนของบริษัทเข ้าบัญชีผู ้ถือ Warrant หรือออกเป็ นใบ
หุ ้นให ้กับผู ้ถือ Warrant
 ในกรณีทเี่ ป็ นการเพิม
่ ทุนแบบ PP ในราคาตา่ กว่า 90% ของราคาตลาดซึง่ ผู ้ลงทุนถูกห ้ามขายหุ ้น
ทัง้ หมดบริษัทต ้องดาเนินการให ้ผู ้ลงทุนดังกล่าวฝากหุ ้นทัง้ หมดกับ TSD (Silent Period) ให ้
แล ้วเสร็ จ (ดูเรือ
่ ง Silent Period สาหรับ PP ราคาตา่ )
 ยืน
่ แบบคาขอให ้รับหุ ้นเพิม
่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิม
่ เติมโดยดาเนินการผ่านระบบ Smart
้ และชาระค่าหุ ้นเพิม
Listing โดยยืน
่ ภายใน 30 วันนับจากวันปิ ดการจองซือ
่ ทุนหรือวันทีใ่ ช ้สิทธิ
แปลงสภาพ

การประกาศ

 ภายหลังจากทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ฯได ้รับแบบ F53-6 พร ้อมเอกสารประกอบการยืน
่ คาขอ รวมทัง้

ข่าวโดยตลาด

TSD โอนหุ ้นเข ้าบัญชีหรือออกใบหุ ้นให ้กับผู ้ถือหุ ้นแล ้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศข่าวว่า

หล ักทร ัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯได ้รับหุ ้นเพิม
่ ทุนของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิม
่ เติม โดยวันทีม
่ ผ
ี ล
้ ขายหลักทรัพย์กาหนดเป็ นวันทาการถัดจากวันที่
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันทีเ่ ริม
่ ซือ
้ ขายหลักทรัพย์)
ประกาศ (สาหรับกรณีทห
ี่ ุ ้นสามัญของบริษัทไม่ได ้ถูกห ้ามการซือ

ค่าธรรมเนียม

ไม่ม ี

ในการยืน
่ คา
ขอให้ร ับหุน
้
เพิม
่ ทุน
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้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนมี
กรณีบริษัทจดทะเบียนออก Warrant ซึง่ ไม่ได ้จดทะเบียนซือ
หน ้าทีเ่ ฉพาะการรายงานผลการใช ้สิทธิ Warrant การปรับสิทธิ Warrant (ถ ้ามี) และ การนาหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนทีเ่ กิด
จากการใช ้สิทธิแปลงสภาพเข ้าจดทะเบียนเพิม
่ เติมเท่านัน
้
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ถาม-ตอบ
คาถาม

คาตอบ

กรณีมก
ี ารปร ับสิทธิ WARRANT

ได ้ หากบริษัทได ้ระบุเงือ
่ นไขดังกล่าวไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิ

บริษ ัทสามารถเลือกออก
Warrant เพิม
่ แทนการปร ับอ ัตรา
้ ท
ิ ธิได้หรือไม่
การใชส

ิ ธิกรณีเข้าเหตุและเงือ
ิ ธิ
ต ัวอย่างระยะเวลาการแจ้งการปร ับสท
่ นไขการปร ับสท
 กรณีการเปลีย
่ นแปลงมูลค่าทีต
่ ราไว้ (รวมหุน
้ หรือแบ่งแยกหุน
้ ) : การเปลีย
่ นแปลงราคาและอัตราการใช ้สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีนับแต่วน
ั ทีม
่ ก
ี ารจดทะเบียนเปลีย
่ นแปลงมูลค่าทีต
่ ราไว ้ (Par) ต่อกระทรวงพาณิชย์
 บจ. แจ ้งมติคณะกรรมการมีมติเปลีย่ นแปลง
Par และกาหนดประชุมผู ้ถือหุ ้น
 บจ. แจ ้งราคาและอัตราการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ *

 บจ. จดทะเบียนเปลีย่ นแปลง Par กับ

 ทีป่ ระชุมผู ้ถือ

กระทรวงพาณิชย์ (MOC)
 บจ. แจ ้งข่าวต่อ ตลท. และระบุวนั ที่
อัตรา/ราคาใช ้สิทธิมผ
ี ลบังคับใช ้

หุ ้นมีมติอนุมต
ั ก
ิ าร
เปลีย
่ นแปลง Par

บจ.ต ้องจดทะเบียนเปลีย
่ นแปลง Par กับ MOC
ภายใน 14 วันนับจากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นมีมติ

5 ม.ค….

5 มี.ค….

25 ก.พ….
…58

* สูตรการคานวณปรับสิทธิสามารถคานวณได ้ตัง้ แต่วันทีค
่ ณะกรรมการมีมติเปลีย
่ นแปลง Par

 กรณีเสนอขายหุน
้ เพิม
่ ทุนหรือ หล ักทรพ
ั ย์แปลงสภาพแก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้ เดิมในราคาต่า และกรณีการจ่ายเงิน
และ/หรือหุน
้ ปันผล : การเปลีย
่ นแปลงราคาและอัต ราการใช ้สิท ธิจะมีผลบังคับในวันแรกทีม
่ ก
ี ารขึน
้ เครื่องหมาย
้ ขายหลักทรั พย์เป็ นราคาไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกทีข
แสดงว่าราคาซือ
่ น
ึ้ เครื่องหมาย “XR” หรือ “XW” หรือ
“XD” แล ้วแต่กรณี)
 บจ. แจ ้งมติคณะกรรมการ

 บจ.แจ ้งปรับหรือไม่ปรับ

กาหนดสิทธิให ้กับผู ้ถือหุ ้น*
 ระบุข ้อความว่าอยูร่ ะหว่าง
พิจารณาการปรับสิทธิ

สิทธิ**
 กรณีปรับสิทธิแจ ้งอัตรา/
ราคาสิทธิทป
ี่ รับ

ว ันแรกทีข
่ น
ึ้
“XR” / “XW”/

วัน Record
Date

“XD”
ขึน
้ เครือ
่ งหมายแสดงการไม่ได ้รับสิทธิ
ใดๆ
ล่วงหน ้า 2 วันทาการจนถึงวัน Record
Date

5 ม.ค....

26 ม.ค....
(หล ัง 17.00 น.)

27 ม.ค....

28 ม.ค....

29 ม.ค....

* บริษัทจดทะเบียนต ้องแจ ้งกาหนดการให ้สิทธิใดๆ กับผู ้ถือหุ ้นล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 14 วันก่อนวัน Record Date
** สูตรการคานวณปรับสิทธิ โดยทั่วไปจะใช ้ราคาตลาดเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญ 7-15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันทีม
่ ผ
ี ลปรับสิทธิ ยกเว้น สูตรการปร ับสิทธิกรณีจา
่ ยหุน
้ ปันผล บริษ ัทจดทะเบียนสามารถคานวณ

อ ัตราและราคาปร ับสิทธิได้ตงแต่
ั้
ว ันทีค
่ ณะกรรมการบริษ ัทมีมติประกาศจ่ายหุน
้ ปันผล ดังนัน
้ บริษัท
จดทะเบียนสามารถแจ ้งอัตราและราคาปรับสิทธิและวันทีม
่ ผ
ี ลปรับสิทธิได ้ตัง้ แต่วน
ั ทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมีมติ
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 กรณีอน
ื่ ๆ เช่น การเสนอขายแก่บุคคลในวงจาก ัด (PP) หรือประชาชนทว่ ั ไป (PO) ในราคาตา
่ :
การเปลีย
่ นแปลงราคาและอัตราการใช ้สิทธิจะมีผลบังคับในวันแรกของการเสนอขายแก่ PP หรือ PO
 บจ. แจ ้งมติคณะกรรมการกาหนด

 บจ.แจ ้งปรับหรือไม่ปรับ

วันเสนอขายแก่ PP / PO*
 ระบุข ้อความว่าอยูร่ ะหว่าง
พิจารณาการปรับสิทธิ

สิทธิ**
 กรณีปรับสิทธิแจ ้งอัตรา/
ราคาสิทธิทป
ี่ รับ

ว ันแรกทีก
่ าหนด
เสนอขายแก่
PP / PO

้ สุดการ
วันสิน
เสนอขายแก่
PP / PO

กาหนดเสนอขายแก่ PP / PO
วันที่ 27 -29 ม.ค....
19 ม.ค….

26 ม.ค….

27 ม.ค….

29 ม.ค….

(หล ัง 17.00 น.)

้ หลักทรัพย์แก่ PP ล่วงหน ้า 1 วันทาการก่อนวันจองซือ
้ หลักทรัพย์
กรณีบริษัทจดทะเบียนแจ ้งกาหนดการจองซือ
้ หลักทรัพย์ของ PP พร ้อมแจ ้งการปรับหรือไม่ปรับสิทธิพร ้อมกัน เช่น
บริษัทจดทะเบียนต ้องแจ ้งกาหนดการจองซือ
*

วันที่ 26 มกราคม 25.. คณะกรรมการมีมติกาหนดให ้ PP จ่ายชาระค่าหุ ้นเพิม
่ ทุนระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 25..
ดังนัน
้ วันที่ 26 มกราคม 25.. (หลังเวลา 17.00 น.) บริษัทจดทะเบียนต ้องแจ ้ง (1) กาหนดระยะเวลาที่ PP ชาระค่า
หุ ้นเพิม
่ ทุน (2) การปรับอัตรา/ราคาสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
** สูตรการคานวณปรับสิทธิ โดยทัว่ ไปจะใช ้ราคาตลาดเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนั กของหุ ้นสามัญ 7-15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันทีม
่ ผ
ี ลปรับสิทธิ
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ต ัวอย่างการเปิ ดเผย
้ ท
ิ ธิแปลงสภาพ WARRANT
ต ัวอย่างการเปิ ดเผยการแจ้งกาหนดการใชส
เรือ
่ ง : แจ ้งกาหนดการใช ้สิทธิ TNIM-W4 เดือนกุมภาพันธ์ 25...
้ หุ ้นสามัญ (TNIM-W4) อายุ 3 ปี นับจากวันที่
ตามทีบ
่ ริษัท TNIM ได ้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
19 พฤษภาคม 25.. (วันใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายวันที่ 18 พฤษภาคม 25…) จานวน 325,429,928 หน่วย ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
เดิม บริษัทขอแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิ TNIM-W4 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 25… ดังนี้
1. ระยะเวลาแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิ วันที่ 20-22 และ 26-27 กุมภาพันธ์ 25.. เวลา 9.30 น. – 15.30 น.
2. วันทีใ่ ช ้สิทธิ 28 กุมภาพันธ์ 25..
3. ราคาใช ้สิทธิ 11.818 บาท ต่อ 1 หุ ้นสามัญ
4. อัตราการใช ้สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.1 หุ ้นสามัญ
5. เอกสารในการยืน
่ ความจานง
- แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช ้สิทธิฯทีไ่ ด ้กรอกข ้อความครบถ ้วนและถูกต ้องชัดเจน (แบบฟอร์ม สามารถ
ติดต่อขอรับได ้ที…
่ …………………………………….)
- ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
- เงินสด, เช็คหรือดร๊าฟท์ ทีส
่ ามารถเรียกเก็บเงินได ้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเงินโอน สัง่ จ่าย
"บัญชี……………………………………." ธนาคาร………………………. บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ……………… โดยแนบ
หลักฐานการโอนเงินภายในวันใช ้สิทธิแต่ละครัง้ หรือลงวันทีส
่ งั่ จ่ายไม่เกินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25..
้
6. หลักฐานประกอบการจองซือ
- บุคคลสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชนพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
- บุคคลต่างด ้าว : สาเนาหนังสือเดินทางพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
- นิตบ
ิ ค
ุ คลในประเทศ : สาเนาหนังสือรับรองบริษัทพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง และเอกสารหลักฐานของผู ้มี
่ พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
อานาจลงลายมือชือ
- นิตบ
ิ ค
ุ คลต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข ้อบังคับ และหนังสือ
่
รับรอง ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง และเอกสารหลักฐานของผู ้มีอานาจลงลายมือชือ
พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
7. สถานทีต
่ ด
ิ ต่อในการใช ้สิทธิ …………………………………….

้ ท
ิ ธิแปลงสภาพ WARRANT
ต ัวอย่างการเปิ ดเผยการรายงานผลการใชส
เรือ
่ ง ผลการใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ TNIM -W4
้ หุ ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให ้กับผู ้ถือหุ ้นเดิม โดยมี
ตามทีบ
่ ริษัท TNIM ได ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
รายละเอียดดังนี้
จานวน:
325,429,928
หน่วย
ราคาการใช ้สิทธิ:
11.818
บาทต่อหุ ้น
อัตราการใช ้สิทธิ:
1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ : 1.10 หุ ้นสามัญ
้ ขายใน
หมายเหตุ: บริษัทได ้ออกและจัดสรร TNIM-W4 ให ้กับผู ้ถือหุ ้นเดิม เมือ
่ วันที่ 19 พฤษภาคม 25… เริม
่ ซือ
ตลาดหลักทรัพย์เมือ
่ วันที่ 8 มิถน
ุ ายน 25..
้ หุ ้นสามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ TNIM-W4 งวดวันที่ 28
บริษัทขอรายงานผลการใช ้สิทธิทจ
ี่ ะซือ
กุมภาพ ันธ์ 25.. โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนรายทีย
่ น
ื่ ขอใช ้สิทธิ
54 ราย
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทข
ี่ อใช ้สิทธิครัง้ นี้
32,568,181 หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
218,873,162 หน่วย
จานวนหุ ้นสามัญทีจ
่ ัดสรรเพือ
่ การใช ้สิทธิครัง้ นี้
35,824,996 หุ ้น
จานวนหุ ้นสามัญทีจ
่ ัดสรรเพือ
่ รองรับการใช ้สิทธิคงเหลือ
243,870,571 หุ ้น
ื้ หุ ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ 423,379,834
จานวนเงินทีไ่ ด ้รับจากการใช ้สิทธิซอ
บาท
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ิ ธิ WARRANT
ต ัวอย่างการเปิ ดเผยการปร ับสท
เรือ
่ ง แจ ้งการปรับราคาการใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิของ TNIM--W4
ตามทีม
่ ติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 17/25.. เมือ
่ วันที่ 16 สิงหาคม 25.. ได ้มีมติจา่ ยเงินปั นผลระหว่าง
กาลสาหรับผลประกอบการครึง่ แรกของปี 25.. ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท ซึง่ จัดว่าเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่
้ หุ ้น
เกินกว่าอัตราทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในข ้อกาหนดว่าด ้วยสิทธิและหน ้าทีข
่ องผู ้ออกและผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
สามัญของบริษัทครัง้ ที่ 4 (“TNIM-W4”) บริษัทจึงขอแจ ้งการปรับราคาการใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิของ
TNIM-W4 ตามสูตรทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิดงั กล่าว ดังนี้
้ หุน
ใบสาค ัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ สาม ัญของบริษ ัท ครงที
ั้ ่ 4 (TNIM-W4)
อัตราการใช ้สิทธิเดิม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาการใช ้สิทธิ

ื้ หุ ้นสามัญได ้ 1.02710 หุ ้น
ใช ้สิทธิซอ
1.704 บาท ต่อหุ ้น

อัตราการใช ้สิทธิใหม่
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาการใช ้สิทธิ

ื้ หุ ้นสามัญได ้ 1.03058 หุ ้น
ใช ้สิทธิซอ
1.698 บาท ต่อหุ ้น

ทัง้ นีบ
้ ริษัทได ้จัดให ้มีหุ ้นรองรับสาหรับการปรับสิทธิ TNIM-W4 อย่างเพียงพอแล ้ว และการเปลีย
่ นแปลงราคาการ
้ หุ ้นสามัญจะไม่มส
ิ ธิรับเงินปั นผล (วัน
ใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิดงั กล่าวมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วน
ั แรกทีผ
่ ู ้ซือ
ี ท
แรกทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ขน
ึ้ เครือ
่ งหมาย XD วันที่ 27 สิงหาคม 25…)

้ ท
ิ ธิแปลงสภาพ WARRANT ครงสุ
ต ัวอย่างการเปิ ดเผยการแจ้งกาหนดการใชส
ั้ ดท้าย
ื้ หุ ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ (TNIM-W3) ครัง้ สุดท ้าย
เรือ
่ ง แจ ้งกาหนดวันใช ้สิทธิซอ
้ หุ ้นสามัญ (TNIM-W3) จานวน 83,333,014
ตามทีบ
่ ริษัท TNIM ได ้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
หน่วย โดยมีกาหนดการใช ้สิทธิ คือ วันทาการสุดท ้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี
ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ และกาหนดให ้วันใช ้สิทธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 25.. และวันใช ้สิทธิ
ครัง้ สุดท ้าย คือวันที่ 6 พฤษภาคม 25.. แต่เนือ
่ งจากวันใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ
(วันหยุดชดเชยวันฉั ตรมงคล) ดังนัน
้ บริษัทฯ จึงขอเลือ
่ นวันใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายเป็ นวันทาการก่อนหน ้า คือ วันที่ 3
้ หุ ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ
พฤษภาคม 25.. พร ้อมทัง้ ขอแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการใช ้สิทธิทจ
ี่ ะซือ
(TNIM-W13 ครัง้ สุดท ้าย ดังนี้
1. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (TNIM-W3): วันที่ 12 เมษายน - 3 พฤษภาคม 25..
้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (TNIM-W3): ตัง้ แต่วน
2. บริษัทฯ ขอให ้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัง่ หยุดพักการซือ
ั ที่ 9
เมษายน - 3 พฤษภาคม 25.. (ขึน
้ เครือ
่ งหมาย SP)
้ หุ ้นสามัญครัง้ สุดท ้าย: วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 25..
3. ระยะเวลาแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิทจ
ี่ ะซือ
เวลา 9.30 – 15.30 น. (ยกเว ้นวันเสาร์-อาทิตย์)
4. วันกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย: วันที่ 3 พฤษภาคม 25..
5. ราคา และอัตราการใช ้สิทธิ
ื้ หุ ้นสามัญ หุ ้นละ 2.482 บาท
- ราคาในการใช ้สิทธิซอ
- อัตราในการใช ้สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ ้นสามัญ 1.40418 หุ ้น
้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ (TNIM-W3): ตัง้ แต่วน
6. การสิน
ั ที่ 4 พฤษภาคม 25.. เป็ นต ้นไป ใบสาคัญแสดง
้
สิทธิของบริษัทฯ (TNIM-W3) จะหมดอายุและสินสุดจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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7. เอกสารในการยืน
่ ความจานง
ื้ หุ ้นสามัญของบริษัททีก
7.1 แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช ้สิทธิซอ
่ รอกข ้อความถูกต ้อง ชัดเจน และครบถ ้วน
แล ้วทุกรายการ พร ้อมลงนามโดยผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามทีไ่ ด ้แนบมาพร ้อมหนังสือฉบับนี้ (ติดต่อขอรับ
แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช ้สิทธิได ้ที.่ .................... หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท
www……………………)
7.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ (สาหรับระบบไร ้ใบหุ ้น)
7.3 เงินสด เช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรือคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารทีเ่ รียกเก็บได ้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 2 วันทาการนั บจากวันทีใ่ ช ้สิทธิแต่ละครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริษัท .............................” หรือ
โอนเงินสดเข ้าบัญชี “บริษัท …………….…………..” บัญชีเลขที่ ………………………… ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร………………………… พร ้อมส่งสาเนาใบนาฝาก โทรสาร ……………………….
7.4 เอกสารประกอบ
- กรณีบค
ุ คลธรรมดาสัญชาติไทย - สาเนาบัตรประชาชน พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
- กรณีบค
ุ คลต่างด ้าว – สาเนาใบต่างด ้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางพร ้มรับรองสาเนาถูกต ้อง
- กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลในประเทศ - สาเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง และ
่ พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู ้มีอานาจลงลายมือชือ
- กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลต่างประเทศ - สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
่ พร ้อมรับรองสาเนา
พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู ้มีอานาจลงลายมือชือ
ถูกต ้อง
8. สถานทีต
่ ด
ิ ต่อขอใช ้สิทธิ ……………………..
โทรศัพท์ …………………….โทรสาร …………………….
9. เงือ
่ นไข
ื้ หุ ้นสามัญ คือ ใบสาคัญ
9.1 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทข
ี่ อใช ้สิทธิซอ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1.40418 หุ ้นเท่านัน
้ นอกเสียจากว่าจะได ้มีการเปลีย
่ นแปลงใดๆ ดังทีไ่ ด ้แจ ้งไว ้ใน
้ วนเกีย
หนังสือชีช
่ วกับการใช ้สิทธิและราคาตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หากมีเหตุการณ์ใดทีเ่ ข ้าเงือ
่ นไขต ้องปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางบริษัทฯจะแจ ้งให ้ทราบภายในเวลา 9.00 น. ของวันทีก
่ ารเปลีย
่ นแปลงราคาการใช ้สิทธิ
และอัตราการใช ้สิทธิมผ
ี ลบังคับ
9.2 แบบแสดงความจานงการใช ้สิทธิจะสมบูรณ์ในกรณีทก
ี่ ารยืน
่ เอกสารครบถ ้วนพร ้อมกับ เช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิน
ธนาคาร หรือคาสัง่ จ่ายธนาคาร ผ่านการเรียกเก็บจากธนาคาร

การเปิ ดเผย warrant – ก.พ. 2562

8

กฎเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข้อง

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์


ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ งหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารในการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการปฏิบต
ั ก
ิ ารใดๆเกีย
่ วกับการเพิม
่ ทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554



หนังสือเวียน ที่ บจ.(ว) 14/2558 เรือ
่ ง ขอซักซ ้อมแนวทางปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัท
จดทะเบียน กรณีแจ ้งการปรับสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอืน
่ ๆ ก่อนวันทีร่ าคา
หรืออัตราการปรับสิทธิมผ
ี ลบังคับใช ้

การเปิ ดเผย warrant – ก.พ. 2562

9

