ที่ 016/2562
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
เรือ่ ง

แจ้งการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน ซึ่งจัดสรรให้กบั บุคคลในวงจากัด ตามที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 และการคานวณราคาเฉลีย่ ย้อนหลัง 15 วันทาการ
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ฯ”) ทราบว่ า ตามที่บ ริษัท ได้แ จ้ง สารสนเทศผ่ า นระบบของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ เมื่อ วัน ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดปรากฏตาม “หนังสือเลขที ่ 004/2562 ฉบับลงวันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรือ่ ง
แจ้งการได้รบั ชาระเงิ นจากการเพิ ม่ ทุน แต่ เนื อ่ งจากเกิ นกาหนดระยะเวลา โดยบริ ษัทจะดาเนิ นการ
ตามขัน้ ตอนการเพิ ม่ ทุนใหม่อีกครัง้ ” นัน้
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ทีป่ ระชุมได้ม ี
มติเกีย่ วกับเรือ่ งการเพิม่ ทุนใหม่อกี ครัง้ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ นเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั โดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 1,600,000,000 หุน้ มูลค่า
หุ้น ละ 0.10 บาท ให้กบั บุ คคลในวงจ ากัด และจัด สรรให้กบั Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha
Equity Fund 3 (“ZT-AAEF3”) จ านวน 1,400,000,000 หุ้ น และบริษั ท บรุ๊ ค เคอร์ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน)
(Brooker) จานวน 200,000,000 หุน้ โดยมีราคาเสนอขายในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ จานวน
560,000,000 บาท
ทัง้ นี้ ภายหลังจากที่บ ริษัทได้ร บั การอนุ ญาตจากสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัย พ์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั ZT-AAEF3 และ Brooker ได้แล้ว
บริษทั จึงได้มหี นังสือแจ้งนักลงทุ นทัง้ 2 ราย ทราบถึงผลการอนุ ญาตของ ก.ล.ต. และแจ้งกาหนดระยะเวลา
เพือ่ ให้นกั ลงทุนทัง้ 2 ราย ชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั บริษทั
โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง Brooker ได้ชาระค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว จานวน
70,000,000 บาท ดังนัน้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้รบั อนุญาตจาก ก.ล.ต. บริษทั สามารถออกหุน้ ให้กบั Brooker
ได้เลย โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 บริษทั ได้ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 200,000,000 หุน้
ราคาเสนอขายในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท ให้กบั Brooker ทัง้ นี้ บริษทั คาดว่าจะไปดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ชาระแล้วให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และภายหลังจาก Brooker ได้เข้ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษทั แล้ว บริษทั คาดว่าจะดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั รุน่ ที่ 4 (TRITN-W4)
ให้ตามจานวนที่ได้รบั อนุ ม ตั ิจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น จานวน 40,000,000 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายในวันที่ 1
กรกฎาคม 2562 ต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้ส อดคล้องกับ ประกาศของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธพี จิ ารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บริมสิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2535 ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกีย่ วกับกาหนด
ระยะเวลาห้ามขายหุน้ ) บริษทั จะต้องแจ้งราคาย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีช่ าระเงินเพิม่ ทุน
ของผูล้ งทุน ซึง่ ในรายของ Brooker บริษทั ขอแจ้งราคาย้อนหลัง 15 วัน ทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีช่ าระเงิน
เพิม่ ทุนของผูล้ งทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปริ มำณซื้อขำย
(หุ้น)

มูลค่ำซื้อขำย
หน่ วย (พันบำท)

รำคำปิ ด
(บำท/หุ้น)

รำคำเฉลี่ย
(บำท/หุ้น)

ลำดับ

วันที่

1

16,351,900

5,981.46

0.37

0.37

2

7-พ-.ค.2562
8-พ-.ค.2562

9,386,256

3,408.97

0.37

0.36

3

9-พ-.ค.2562

6,468,900

2,383.97

0.37

0.37

4

01-พ-.ค.2562

10,612,926

3,807.69

0.37

0.36

5

01-พ-.ค.2562

7,952,200

2,843.08

0.36

0.36

6

01-พ-.ค.2562

23,299,562

8,166.01

0.36

0.35

7

15-พ.ค.-2562

15,989,400

5,532.05

0.34

0.35

8

01-พ-.ค.2562

15,412,600

5,249.70

0.35

0.34

9

07-พ-.ค.2562

5,564,800

1,900.22

0.35

0.34

10

10-พ-.ค.2562

5,336,300

1,800.97

0.34

0.34

11

11-พ-.ค.2562

23,638,700

8,297.93

0.35

0.35

12

11-พ-.ค.2562

4,544,900

1,565.04

0.35

0.34

13

11-พ-.ค.2562

1,001,800

340.80

0.34

0.34

14

17-พ-.ค.2562

5,150,800

1,814.66

0.36

0.35

15

18-พ-.ค.2562

2,954,500

1,035.30

0.35

0.35

153,665,544

54,127.85

รำคำที่ 90% ของรำคำตลำด

0.32

อนึ่ง แม้ว่าราคาเสนอขาย จานวน 0.35 บาทต่อหุน้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดถัวเฉลี
่ ย่ ถ่วงน้ าหนัก ราคาเสนอขายสูงกว่า จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การขายหุน้ ในราคาต่ากว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาด ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร

พิจารณาคาขอให้รบั หุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และ
หนังสือเวียน เลขที่ บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การกาหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ (Silent Period) สาหรับการเสนอ
ขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจากัด (ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ฯ)
อย่างไรก็ตาม เพือ่ เป็ นการสร้างความเชือ่ มันให้
่ นกั ลงทุนของบริษทั และเป็ นการแสดงความตัง้ ใจจริงที่
Brooker จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเงินทุนเพื่อให้บริษทั เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง Brooker
สมัครใจทีจ่ ะนาเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ฯ มาประยุกต์ใช้ในการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ และในส่วน
ของนักลงทุนราย ZT-AAEF3 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างในขัน้ ตอนการออกหุน้ ซึง่ ZT-AAEF3 ก็สมัครใจทีจ่ ะนาเกณฑ์
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ฯ มาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกับ Brooker
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายเชิดศักดิ ์ กูเ้ กียรตินนั ท์ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

