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Warrant 
การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

 

สรปุหลกัเกณฑท์ีส่ าคญั 

ภายหลังจากทีต่ลาดหลักทรัพย์ประกาศรับใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามัญของบริษัท (Warrant) เป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แลว้ บรษัิทจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับ Warrant ผ่านระบบ SETLink 

ดงันี ้

เรือ่ง รายละเอยีด 

ก าหนด 

การใชส้ทิธ ิ

ก าหนดการใชส้ทิธ ิWarrant แตล่ะคร ัง้ 

• ขอ้มลูขัน้ต า่ทีต่อ้งเปิดเผย (ตอ้งเป็นไปตามทีร่ะบใุนขอ้ก าหนดสทิธ)ิ 

1) ระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิเชน่ไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการกอ่นวนัใชส้ทิธ ิ

2) วนัใชส้ทิธ ิเชน่ ในวนัท าการสดุทา้ยของเดอืนมถินุายน และธันวาคม   

3) อตัราการใชส้ทิธ ิ

4) ราคาการใชส้ทิธ ิ

• เปิดเผยก าหนดการใชส้ทิธแิตล่ะครัง้ : แจง้ลว่งหนา้ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธขิอง Warrant 

เชน่ แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการใชส้ทิธแิตล่ะครัง้ 

 

ก าหนดการใชส้ทิธ ิWarrant คร ัง้สดุทา้ย 

• การแจง้ใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย ควรแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 2 เดอืนกอ่นวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

เพือ่ใหผู้ล้งทนุไดท้ราบลว่งหนา้และมขีอ้มลูเพยีงพอในการตัดสนิใจลงทนุ  

• ขอ้มลูขัน้ต า่ทีต่อ้งเปิดเผย 

1) ระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิ 

2) วนัใชส้ทิธ ิ

3) อตัราการใชส้ทิธ ิ

4) ราคาการใชส้ทิธ ิ

5) วนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่พักการโอน Warrant เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิเชน่  

ปิดสมุดทะเบยีนลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 21 วนักอ่นการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  

6) วนัทีข่ ึน้เครือ่งหมาย SP เพือ่หา้มการซือ้ขาย Warrant ของบรษัิท  

• ภายหลงัการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย Warrant ของบรษัิทจะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพย ์

จดทะเบยีนในวนัถัดจากวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย Warrant 

รายงานผล

การใชส้ทิธ ิ

Warrant 

• รายงานผลการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ ภายใน 14 วนันับจากวนัใชส้ทิธ ิ โดยมขีอ้มลูขัน้ต า่ทีต่อ้ง

เปิดเผย ดงันี้ 

1) วนัใชส้ทิธ ิ

2) จ านวน Warrant ทีใ่ชส้ทิธ ิ

3) จ านวนหุน้ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธ ิWarrant  

4) จ านวนรายผูถ้อื Warrant ทีใ่ชส้ทิธ ิ

5) จ านวน Warrant คงเหลอืทียั่งไมไ่ดใ้ชส้ทิธ ิ 

การปรบัสทิธ ิ

Warrant 

• บรษัิทจะตอ้งแจง้การปรับสทิธ ิWarrant เพือ่ไมใ่หส้ทิธขิองผูถ้อื Warrant ดอ้ยไปกวา่เดมิ  โดย

การด าเนนิการตอ้งเป็นไปตามเหตขุอ้ก าหนดสทิธขิองบรษัิท  

• กรณีทั่วไปของการปรับสทิธ ิไดแ้กก่ารมเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้บรษัิท จากการรวมหรอืแบง่แยกหุน้ 

2) เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต า่ 

3) มกีารเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต า่หรอืมกีารเสนอขาย Warrant ราคาต า่  

4) มกีารจา่ยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ทีอ่อกใหม่ 
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5) มกีารจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิซึง่เกนิกวา่อตัราทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

6) กรณีอืน่ใดๆในลักษณะเดยีวกนักบั 1) ถงึ 5) ทีท่ าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ทีจ่ะไดรั้บ

เมือ่ใชส้ทิธติาม Warrant ดอ้ยไปกวา่เดมิ 

• ขอ้มลูขัน้ต า่ทีต่อ้งเปิดเผย 

1) อตัราการใชส้ทิธเิดมิ และ อตัราการใชส้ทิธใิหมภ่ายหลงัการปรับสทิธ ิ

2) ราคาการใชส้ทิธเิดมิ และ ราคาการใชส้ทิธใิหมภ่ายหลงัการปรับสทิธ ิ

3) วนัทีม่ผีลในการปรับสทิธ ิเชน่ ตัง้แตว่นัทีข่ ึน้เครือ่งหมาย XD (วนัทีผู่ถ้อืหุน้จะไม่ไดรั้บสทิธิ

ในเงนิปันผล) เป็นตน้ 

• ระยะเวลาในการแจง้การปรบัสทิธ ิ: บรษิทัตอ้งแจง้การปรบัอตัราและราคาของใบส าคญั

แสดงสทิธทินัทหีรอืกอ่นวนัทีอ่ตัราหรอืราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพมผีลบงัคบั 

• กรณีบรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารออกใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพไวแ้ลว้             

เมือ่คณะกรรมการของบรษัิทจดทะเบยีนมมีตใิหด้ าเนนิการใดๆ ทีอ่าจเป็นเหตใุหต้อ้งมกีาร

พจิารณาปรับสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธหิรอืหลักทรัพยแ์ปลงสภาพดงักลา่ว เชน่ การเปลีย่นแปลง

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้(รวมหรอืแยกมลูคา่หุน้ทีต่ราไว)้ การออกหุน้สามัญหรอืหลกัทรัพยแ์ปลง

สภาพในราคาต า่กวา่ราคาตลาดในอตัราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิการจา่ยหุน้ปันผล การ

จา่ยเงนิปันผลในอตัราทีเ่กนิกวา่อตัราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิเป็นตน้ บรษัิทจดทะเบยีน

ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศโดยรายงานตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ วา่มตขิองคณะกรรมการอาจเป็นเหตุ

ใหต้อ้งมกีารปรับสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธหิรอืหลักทรัพยแ์ปลงสภาพหรอืไม ่อยา่งไร และหาก

มตคิณะกรรมการเป็นเหตใุหต้อ้งมกีารปรับสทิธใิบส าคัญแสดงสทิธหิรอืหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

บรษัิทจดทะเบยีน มหีนา้ทีร่ายงานโดยแจง้อัตราและ/หรอืราคาปรับสทิธมิายังตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ในวนัทีค่ณะกรรมการมมีตหิรอืกอ่นวนัทีอ่ตัราหรอืราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพมผีลบงัคบั การ

ด าเนนิการดงักลา่วรวมถงึกรณีทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตเิปลีย่นแปลงขอ้เสนอของคณะกรรมการ

และเป็นเหตใุหม้กีารปรับสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธหิรอืหลักทรัพยแ์ปลงสภาพดว้ย 

การรบัหุน้เพิม่

ทนุเป็น

หลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีน 

• ภายหลงัจากทีบ่รษัิทรายงานผลการใชส้ทิธแิลว้  บรษัิทจะตอ้งด าเนนิการจดทะเบยีนหุน้เพิม่ทนุ

ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธดิงักลา่วกับกระทรวงพาณชิย ์ โดยกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง

พาณชิยจ์ะออกหนังสอืรับรองทนุจดทะเบยีนของบรษัิท และใบเสร็จรับเงนิส าหรับการจดทะเบยีน

เพิม่ทนุ 

• น าสง่ส าเนาหนังสอืรับรองทนุจดทะเบยีนของบรษัิทใหก้บันายทะเบยีนของบรษัิท (บรษัิท ศนูย์

รับฝากหลักทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั: TSD) เพือ่ให ้TSD ท าการเพิม่จ านวนหุน้ใหก้บัผูถ้อื 

Warrant แตล่ะราย โดยการเครดติหุน้เพิม่ทนุของบรษัิทเขา้บัญชผีูถ้อื Warrant หรอืออกเป็นใบ

หุน้ใหก้บัผูถ้อื Warrant 

• ในกรณีทีเ่ป็นการเพิม่ทนุแบบ PP ในราคาต า่กวา่ 90% ของราคาตลาดซึง่ผูล้งทนุถูกหา้มขายหุน้

ทัง้หมดบรษัิทตอ้งด าเนนิการใหผู้ล้งทนุดงักลา่วฝากหุน้ทัง้หมดกบั TSD (Silent Period) ให ้

แลว้เสร็จ (ดเูรือ่ง Silent Period ส าหรับ PP ราคาต า่) 

• ยืน่แบบค าขอใหรั้บหุน้เพิม่ทนุเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเพิม่เตมิโดยด าเนนิการผา่นระบบ Smart 

Listing  โดยยืน่ภายใน 30 วนันับจากวนัปิดการจองซือ้และช าระคา่หุน้เพิม่ทนุหรอืวนัทีใ่ชส้ทิธิ

แปลงสภาพ 

การประกาศ

ขา่วโดยตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

• ภายหลงัจากทีต่ลาดหลักทรัพยฯ์ไดรั้บแบบ F53-6 พรอ้มเอกสารประกอบการยืน่ค าขอ รวมทัง้ 

TSD โอนหุน้เขา้บญัชหีรอืออกใบหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะประกาศขา่ววา่

ตลาดหลักทรัพยฯ์ไดรั้บหุน้เพิม่ทนุของบรษัิทเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเพิม่เตมิ โดยวนัทีม่ผีล

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนและวนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหลักทรัพยก์ าหนดเป็นวนัท าการถัดจากวนัที่

ประกาศ (ส าหรับกรณีทีหุ่น้สามัญของบรษัิทไมไ่ดถู้กหา้มการซือ้ขายหลกัทรัพย)์ 

คา่ธรรมเนยีม

ในการยืน่ค า

ขอใหร้บัหุน้

เพิม่ทนุ 

ไมม่ ี
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กรณีบรษัิทจดทะเบยีนออก Warrant ซึง่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์ บรษัิทจดทะเบยีนมี

หนา้ทีเ่ฉพาะการรายงานผลการใชส้ทิธ ิWarrant  การปรับสทิธ ิWarrant (ถา้ม)ี และ การน าหุน้สามัญเพิม่ทนุทีเ่กดิ

จากการใชส้ทิธแิปลงสภาพเขา้จดทะเบยีนเพิม่เตมิเทา่นัน้  
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ถาม-ตอบ 
 

ค าถาม ค าตอบ 

กรณีมกีารปรบัสทิธ ิWARRANT 

บรษิทัสามารถเลอืกออก 

Warrant เพิม่แทนการปรบั

อตัราการใชส้ทิธไิดห้รอืไม ่

ได ้ หากบรษัิทไดร้ะบเุงือ่นไขดงักลา่วไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

 

ตวัอยา่งระยะเวลาการแจง้การปรบัสทิธกิรณีเขา้เหตแุละเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ

• กรณีการเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไว ้(รวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้) : การเปลีย่นแปลงราคาและอัตราการใชส้ทิธิ

จะมผีลบงัคับทนัทนัีบแตว่นัทีม่กีารจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไว ้(Par) ตอ่กระทรวงพาณชิย ์ 

 

 

 

 

 

*  สตูรการค านวณปรับสทิธสิามารถค านวณไดตั้ง้แตวั่นทีค่ณะกรรมการมมีตเิปลีย่นแปลง Par   

• กรณีเสนอขายหุน้เพิม่ทุนหรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพแกผู่ถ้อืหุน้เดมิในราคาต ่า และกรณีการจา่ยเงนิ

และ/หรอืหุน้ปันผล : การเปลีย่นแปลงราคาและอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับในวันแรกทีม่ีการขึน้เครื่องหมาย

แสดงว่าราคาซือ้ขายหลักทรัพยเ์ป็นราคาไม่รวมสทิธปิระโยชน์  (วันแรกทีข่ ึน้เครื่องหมาย “XR” หรือ “XW” หรือ 

“XD” แลว้แตก่รณี) 

 

 

 

 

 

 

*  บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งแจง้ก าหนดการใหส้ทิธใิดๆ กบัผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนักอ่นวนั Record Date  

** สตูรการค านวณปรับสทิธ ิโดยทั่วไปจะใชร้าคาตลาดเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้สามัญ 7-15 วนัท าการตดิตอ่กนั 

    กอ่นวนัทีม่ผีลปรับสทิธ ิ ยกเวน้ สูตรการปรบัสทิธกิรณีจา่ยหุน้ปันผล บรษิทัจดทะเบยีนสามารถค านวณ 

    อตัราและราคาปรบัสทิธไิดต้ ัง้แตว่นัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตปิระกาศจา่ยหุน้ปนัผล ดงันัน้บรษัิท 

    จดทะเบยีนสามารถแจง้อัตราและราคาปรับสทิธแิละวนัทีม่ผีลปรับสทิธไิดต้ัง้แตว่นัทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีต ิ

 

5 ม.ีค…. 25 ก.พ…. 

…58 

5 ม.ค…. 

 บจ. แจง้มตคิณะกรรมการมมีตเิปลีย่นแปลง 
Par และก าหนดประชมุผูถ้อืหุน้ 
 บจ. แจง้ราคาและอตัราการปรับสทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ* 

 ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้มมีตอินุมตักิาร

เปลีย่นแปลง Par  

 บจ. จดทะเบยีนเปลีย่นแปลง Par กบั 

กระทรวงพาณชิย ์(MOC) 

 บจ. แจง้ขา่วตอ่ ตลท. และระบวุนัที่

อตัรา/ราคาใชส้ทิธมิผีลบงัคบัใช ้ 

บจ.ตอ้งจดทะเบยีนเปลีย่นแปลง Par กับ MOC 

ภายใน 14 วันนับจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีต ิ

26 ม.ค....  

(หลงั 17.00 น.)  

29 ม.ค.... 27 ม.ค.... 28 ม.ค.... 5 ม.ค.... 

 บจ. แจง้มตคิณะกรรมการ

ก าหนดสทิธใิหก้บัผูถ้อืหุน้* 

 ระบขุอ้ความวา่อยูร่ะหวา่ง

พจิารณาการปรับสทิธ ิ

 บจ.แจง้ปรับหรอืไมป่รับ

สทิธ*ิ* 

 กรณีปรับสทิธแิจง้อตัรา/
ราคาสทิธทิีป่รับ 

 

วนัแรกทีข่ ึน้ 

“XR” / “XW”/ 

“XD” 

วัน Record 

Date 

ขึน้เครือ่งหมายแสดงการไมไ่ดร้ับสทิธิ

ใดๆ 

ลว่งหนา้ 2 วนัท าการจนถงึวนั Record 

Date 
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• กรณีอืน่ ๆ เช่น การเสนอขายแกบุ่คคลในวงจ ากดั (PP) หรอืประชาชนท ัว่ไป (PO) ในราคาต า่ : 

การเปลีย่นแปลงราคาและอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคับในวันแรกของการเสนอขายแก ่PP หรอื PO  

 

 

 

 

 

 

*  กรณีบรษัิทจดทะเบยีนแจง้ก าหนดการจองซือ้หลักทรัพยแ์ก ่ PP ลว่งหนา้ 1 วนัท าการกอ่นวนัจองซือ้หลกัทรัพย ์

บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งแจง้ก าหนดการจองซือ้หลักทรัพยข์อง PP พรอ้มแจง้การปรับหรอืไมป่รับสทิธพิรอ้มกนั เชน่ 

วนัที ่26 มกราคม 25.. คณะกรรมการมมีตกิ าหนดให ้PP จ่ายช าระคา่หุน้เพิม่ทนุระหวา่งวนัที ่27 – 29 มกราคม 25.. 

ดงันัน้วนัที ่26 มกราคม 25.. (หลงัเวลา 17.00 น.) บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งแจง้ (1) ก าหนดระยะเวลาที ่PP ช าระคา่หุน้

เพิม่ทนุ (2) การปรับอตัรา/ราคาสทิธใิบส าคัญแสดงสทิธ ิ 

** สตูรการค านวณปรับสทิธ ิโดยทั่วไปจะใชร้าคาตลาดเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้สามัญ 7-15 วนัท าการตดิตอ่กนักอ่น

วนัทีม่ผีลปรับสทิธ ิ

 

  

29 ม.ค…. 27 ม.ค…. 26 ม.ค….  

(หลงั 17.00 น.) 
19 ม.ค…. 

 บจ. แจง้มตคิณะกรรมการก าหนด
วนัเสนอขายแก ่PP / PO*  

  ระบขุอ้ความวา่อยูร่ะหวา่ง

พจิารณาการปรับสทิธ ิ

 

 

 บจ.แจง้ปรับหรอืไมป่รับ
สทิธ*ิ* 

 กรณีปรับสทิธแิจง้อตัรา/

ราคาสทิธทิีป่รับ 

 

วนัแรกทีก่ าหนด

เสนอขายแก ่                       

PP / PO 

วนัสิน้สดุการ

เสนอขายแก ่

PP / PO 

ก าหนดเสนอขายแก ่PP / PO 

วนัที ่27 -29 ม.ค.... 
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ตวัอยา่งการเปิดเผย 

ตวัอยา่งการเปิดเผยการแจง้ก าหนดการใชส้ทิธแิปลงสภาพ WARRANT 

เรือ่ง : แจง้ก าหนดการใชส้ทิธ ิTNIM-W4 เดอืนกมุภาพันธ ์25...  

 

ตามทีบ่รษัิท TNIM ไดอ้อกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ (TNIM-W4) อาย ุ3 ปี นับจากวนัที ่

19 พฤษภาคม 25.. (วนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยวนัที ่18 พฤษภาคม 25…) จ านวน 325,429,928 หน่วย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

เดมิ บรษัิทขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิTNIM-W4 ประจ าเดอืนกมุภาพันธ ์25… 

ดงันี ้ 

1. ระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิวนัที ่20-22 และ 26-27 กมุภาพันธ ์25.. เวลา 9.30 น. – 15.30 น.  

2. วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ28 กมุภาพันธ ์25..  

3. ราคาใชส้ทิธ ิ11.818 บาท ตอ่ 1 หุน้สามัญ  

4. อัตราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยใบสาคญัแสดงสทิธ ิตอ่ 1.1 หุน้สามัญ  

5. เอกสารในการยืน่ความจ านง  

     - แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธฯิทีไ่ดก้รอกขอ้ความครบถว้นและถูกตอ้งชดัเจน (แบบฟอรม์ สามารถ

ตดิตอ่ขอรับไดท้ี…่…………………………………….)  

     - ใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

     - เงนิสด, เช็คหรอืดร๊าฟท ์ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดภ้ายในเขตกรุงเทพมหานคร หรอืเงนิโอน สัง่จา่ย 

"บญัช…ี…………………………………." ธนาคาร………………………. บญัชกีระแสรายวนั เลขที ่……………… โดย

แนบหลักฐานการโอนเงนิภายในวนัใชส้ทิธแิตล่ะครัง้ หรอืลงวันทีส่ัง่จา่ยไมเ่กนิวนัที ่27 กมุภาพันธ ์25..  

6. หลักฐานประกอบการจองซือ้  

    - บคุคลสญัชาตไิทย : ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

    - บคุคลตา่งดา้ว : ส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

    - นติบิคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสอืรับรองบรษัิทพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้ี

อ านาจลงลายมอืชือ่พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

    - นติบิคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาหนังสอืส าคญัการจัดตัง้บรษัิท หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บังคบั และหนังสอื

รับรอง ซึง่รับรองโดย Notary Public พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่

พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง  

7. สถานทีต่ดิตอ่ในการใชส้ทิธ ิ…………………………………….  

 

ตวัอยา่งการเปิดเผยการรายงานผลการใชส้ทิธแิปลงสภาพ WARRANT 

เรือ่ง ผลการใชส้ทิธติามใบสาคญัแสดงสทิธขิอง TNIM -W4  

  

ตามทีบ่รษัิท TNIM ไดอ้อกใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ โดยมี

รายละเอยีดดงันี ้ 

จ านวน:   325,429,928  หน่วย 

ราคาการใชส้ทิธ:ิ                                                               11.818  บาทตอ่หุน้ 

อตัราการใชส้ทิธ:ิ  1 ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ: 1.10 หุน้สามัญ 

หมายเหต:ุ บรษัิทไดอ้อกและจัดสรร TNIM-W4 ใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิ เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 25… เริม่ซือ้ขายใน

ตลาดหลักทรัพยเ์มือ่วนัที ่8 มถินุายน 25.. 

บรษัิทขอรายงานผลการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทตามใบสาคญัแสดงสทิธ ิTNIM-W4 งวดวนัที ่28 

กมุภาพนัธ ์25.. โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

จ านวนรายทีย่ืน่ขอใชส้ทิธ ิ 54  ราย 

จ านวนใบสาคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธคิรัง้นี ้ 32,568,181  หน่วย 

จ านวนใบสาคญัแสดงสทิธคิงเหลอื   218,873,162  หน่วย 

จ านวนหุน้สามัญทีจั่ดสรรเพือ่การใชส้ทิธคิรัง้นี ้  35,824,996  หุน้ 

จ านวนหุน้สามัญทีจั่ดสรรเพือ่รองรับการใชส้ทิธคิงเหลอื   243,870,571  หุน้ 

จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  423,379,834  บาท 
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ตวัอยา่งการเปิดเผยการปรบัสทิธ ิWARRANT 

เรือ่ง แจง้การปรับราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธขิอง TNIM--W4  

  

ตามทีม่ตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่17/25.. เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 25.. ไดม้มีตจิา่ยเงนิปันผลระหวา่ง

กาลส าหรับผลประกอบการครึง่แรกของปี 25.. ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ซึง่จัดวา่เป็นการจ่ายเงนิปันผลในอตัราที่

เกนิกวา่อัตราทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามัญของบรษัิทครัง้ที ่4 (“TNIM-W4”) บรษัิทจงึขอแจง้การปรับราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธขิอง 

TNIM-W4 ตามสตูรทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธดิงักลา่ว ดังนี้ 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั คร ัง้ที ่4 (TNIM-W4)  

อตัราการใชส้ทิธเิดมิ  

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญได ้1.02710 หุน้  

ราคาการใชส้ทิธ ิ 1.704 บาท ตอ่หุน้  

อตัราการใชส้ทิธใิหม ่ 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญได ้1.03058 หุน้  

ราคาการใชส้ทิธ ิ 1.698 บาท ตอ่หุน้  

 

ทัง้นีบ้รษัิทไดจั้ดใหม้หีุน้รองรับสาหรับการปรับสทิธ ิTNIM-W4 อย่างเพยีงพอแลว้ และการเปลีย่นแปลงราคาการ

ใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธดิงักลา่วมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แตว่นัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไมม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (วนั

แรกทีต่ลาดหลกัทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XD วนัที ่27 สงิหาคม 25…) 

 

 

ตวัอยา่งการเปิดเผยการแจง้ก าหนดการใชส้ทิธแิปลงสภาพ WARRANT คร ัง้สดุทา้ย  

เรือ่ง แจง้ก าหนดวนัใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(TNIM-W3) ครัง้สดุทา้ย 

 

ตามทีบ่รษัิท TNIM ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ (TNIM-W3) จ านวน 83,333,014 

หน่วย โดยมกี าหนดการใชส้ทิธ ิคอื วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนพฤษภาคม และเดอืนพฤศจกิายนของแตล่ะปี 

ตลอดอายใุบส าคัญแสดงสทิธ ิและก าหนดใหว้นัใชส้ทิธคิรัง้แรกตรงกับวนัที ่29 พฤษภาคม 25.. และวนัใชส้ทิธิ

ครัง้สดุทา้ย คอืวนัที ่6 พฤษภาคม 25.. แตเ่นื่องจากวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษัิทฯ 

(วนัหยดุชดเชยวนัฉัตรมงคล) ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึขอเลือ่นวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยเป็นวนัท าการกอ่นหนา้ คอื วนัที ่3 

พฤษภาคม 25.. พรอ้มทัง้ ขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

(TNIM-W13 ครัง้สดุทา้ย ดงันี้ 

1. วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(TNIM-W3):  วนัที ่12 เมษายน - 3 พฤษภาคม 25.. 

2. บรษัิทฯ ขอใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ สัง่หยดุพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(TNIM-W3): ตัง้แตว่นัที ่9 

เมษายน - 3 พฤษภาคม 25.. (ขึน้เครือ่งหมาย SP) 

3. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญครัง้สดุทา้ย: วนัที ่18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 25.. 

เวลา 9.30 – 15.30 น. (ยกเวน้วนัเสาร-์อาทติย)์ 

4. วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย: วนัที ่3 พฤษภาคม 25.. 

5. ราคา และอัตราการใชส้ทิธ ิ

     - ราคาในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ หุน้ละ 2.482 บาท 

     - อตัราในการใชส้ทิธ ิคอื ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย : หุน้สามัญ 1.40418 หุน้ 

6. การสิน้สภาพของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(TNIM-W3): ตัง้แตว่นัที ่4 พฤษภาคม 25.. เป็นตน้ไป ใบส าคญัแสดง

สทิธขิองบรษัิทฯ (TNIM-W3) จะหมดอายแุละสิน้สดุจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์  
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7. เอกสารในการยืน่ความจ านง 

7.1 แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของบรษัิททีก่รอกขอ้ความถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้น

แลว้ทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มหนังสอืฉบับนี ้(ตดิตอ่ขอรับ

แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธไิดท้ี.่.................... หรอืดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษัิท 

www……………………) 

7.2 ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ส าหรับระบบไรใ้บหุน้) 

7.3 เงนิสด เชค็ ดราฟท ์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืค าสัง่จ่ายเงนิธนาคารทีเ่รยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 

ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัทีใ่ชส้ทิธแิตล่ะครัง้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ย “บรษัิท .............................” หรอื 

โอนเงนิสดเขา้บญัช ี“บรษัิท …………….…………..” บญัชเีลขที ่………………………… ประเภทบญัช ีออมทรัพย ์

ธนาคาร………………………… พรอ้มสง่ส าเนาใบน าฝาก โทรสาร ………………………. 

7.4 เอกสารประกอบ 

     - กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย - ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

     - กรณีบคุคลตา่งดา้ว – ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางพรม้รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

     - กรณีนติบิคุคลในประเทศ - ส าเนาหนังสอืรับรองบรษัิท (อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

     - กรณีนติบิคุคลตา่งประเทศ - ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนรับรองโดย Notary Public (อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่พรอ้มรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

8. สถานทีต่ดิตอ่ขอใชส้ทิธ ิ…………………….. 

โทรศพัท ์…………………….โทรสาร ……………………. 

9. เงือ่นไข 

9.1 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ คอื ใบส าคญั

แสดงสทิธ ิ1 หน่วยตอ่หุน้สามัญ 1.40418 หุน้เทา่นัน้ นอกเสยีจากวา่จะไดม้กีารเปลีย่นแปลงใดๆ ดงัทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ในหนังสอืชีช้วนเกีย่วกับการใชส้ทิธแิละราคาตามใบส าคัญแสดงสทิธ ิหากมเีหตกุารณ์ใดทีเ่ขา้เงือ่นไขตอ้งปรับ

สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบภายในเวลา 9.00 น. ของวนัทีก่ารเปลีย่นแปลงราคาการใช ้

สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธมิผีลบงัคบั 

9.2 แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธจิะสมบรูณ์ในกรณีทีก่ารยืน่เอกสารครบถว้นพรอ้มกบั เชค็ ดราฟท ์ตั๋วแลก

เงนิธนาคาร หรอืค าสัง่จ่ายธนาคาร ผ่านการเรยีกเก็บจากธนาคาร 
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กฎเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
เกณฑข์องตลาดหลักทรัพย ์

• ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเปิดเผย

สารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆเกีย่วกับการเพิม่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2554 

• หนังสอืเวยีน ที ่บจ.(ว) 14/2558 เรือ่ง ขอซักซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศของบรษัิท

จดทะเบยีน กรณีแจง้การปรับสทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอืน่ๆ กอ่นวนัทีร่าคา

หรอือตัราการปรับสทิธมิผีลบงัคบัใช ้

 
  

 

 

https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJor-Por11-03_110960_TH.pdf
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