
 

 

 

ที ่016/2562 

       วนัที ่30 พฤษภาคม 2562 

 

เรือ่ง แจ้งการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้กบับุคคลในวงจ ากดัตามที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

 ประจ าปี 2562 และการค านวณราคาเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์ ฯ”) ทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรพัย์ ฯ เมื่อวันที่ 27 

กมุภาพนัธ ์2562 รายละเอยีดปรากฏตาม “หนังสือเลขที ่004/2562 ฉบบัลงวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2562 เรือ่ง 

แจ้งการได้รบัช าระเงินจากการเพิม่ทุน แต่เนือ่งจากเกินก าหนดระยะเวลา โดยบริษัทจะด าเนินการ

ตามขัน้ตอนการเพิม่ทุนใหม่อีกครัง้” นัน้ 

 ต่อมาเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 บรษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่ทีป่ระชุมไดม้ี

มตเิกีย่วกบัเรือ่งการเพิม่ทนุใหม่อกีครัง้ โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมตัใินเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทั โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 1,600,000,000 หุน้ มลูค่า

หุ้นละ 0.10 บาท ให้กบับุคคลในวงจ ากดั และจัดสรรให้กบั Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha 

Equity Fund 3 (“ZT-AAEF3”) จ านวน 1,400,000,000 หุ้น และบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(Brooker) จ านวน 200,000,000 หุน้ โดยมรีาคาเสนอขายในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวน 

560,000,000 บาท  

 ทัง้นี้  ภายหลังจากที่บรษิัทได้รบัการอนุญาตจากส านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรยัพ์และตลาด

หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ว่าบรษิัทสามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบั ZT-AAEF3 และ Brooker ได้แล้ว 

บรษิทัจงึได้มหีนังสอืแจ้งนักลงทุนทัง้ 2 ราย ทราบถงึผลการอนุญาตของ ก.ล.ต. และแจ้งก าหนดระยะเวลา

เพือ่ใหน้กัลงทนุทัง้ 2 ราย ช าระเงนิคา่หุน้สามญัเพิม่ทนุใหก้บับรษิทั 

 โดยเมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562  ทาง Brooker ไดช้ าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนไวล้่วงหน้าแลว้ จ านวน 

70,000,000 บาท ดงันัน้ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัอนุญาตจาก ก.ล.ต. บรษิทัสามารถออกหุน้ใหก้บั Brooker 

ไดเ้ลย โดยในวนัที ่29 พฤษภาคม 2562 บรษิทัไดอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 200,000,000 หุน้ 

ราคาเสนอขายในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ใหก้บั Brooker ทัง้นี้ บรษิทัคาดว่าจะไปด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุน

ช าระแล้วให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 10 มถิุนายน 2562 และภายหลงัจาก Brooker ได้เขา้มาเป็นผู้ถือหุ้นของ

บรษิทัแลว้ บรษิทัคาดว่าจะด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั รุน่ที ่4 (TRITN-W4) 

ให้ตามจ านวนที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 40,000,000 ใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายในวนัที่ 1 

กรกฎาคม 2562 ต่อไป 



 

 

 นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไข และวธิพีจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บรมิสิทธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.

2535 ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่6 พฤษภาคม 2558 (ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกีย่วกบัก าหนด

ระยะเวลาหา้มขายหุน้) บรษิทัจะตอ้งแจง้ราคายอ้นหลงั 7-15 วนัท าการตดิต่อกนักอ่นวนัแรกทีช่ าระเงนิเพิม่ทุน

ของผูล้งทนุ ซึง่ในรายของ Brooker บรษิทัขอแจง้ราคายอ้นหลงั 15 วนั ท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีช่ าระเงนิ

เพิม่ทนุของผูล้งทนุ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

ล ำดบั วนัท่ี 
ปริมำณซ้ือขำย 

(หุ้น) 
มลูค่ำซ้ือขำย 

หน่วย (พนับำท) 
รำคำปิด 
(บำท/หุ้น) 

รำคำเฉล่ีย 
(บำท/หุ้น) 

1 7-พ-.ค.2562 16,351,900 5,981.46 0.37 0.37 

2 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   

 

        รำคำท่ี 90% ของรำคำตลำด   0.32 

 

 อนึ่ง แมว้่าราคาเสนอขาย จ านวน 0.35 บาทต่อหุน้ เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัราคารอ้ยละ 90 ของ

ราคาตลาดถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ราคาเสนอขายสงูกว่า จงึไม่เขา้หลกัเกณฑ์การขายหุน้ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 

90 ของราคาตลาด ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีาร



 

 

พจิารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสิทธิในส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และ

หนังสอืเวยีน เลขที ่บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) ส าหรบัการเสนอ

ขายหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากดั (ประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์ฯ) 

 อยา่งไรกต็าม เพือ่เป็นการสรา้งความเชือ่มัน่ใหน้กัลงทนุของบรษิทั และเป็นการแสดงความตัง้ใจจรงิที ่

Brooker จะเขา้มาช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นเงนิทุนเพื่อใหบ้รษิทัเตบิโตได้อย่างต่อเนื่อง  Brooker 

สมคัรใจทีจ่ะน าเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์ ฯ มาประยุกต์ใชใ้นการเพิม่ทุนในครัง้นี้ และในส่วน

ของนกัลงทนุราย ZT-AAEF3 ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างในขัน้ตอนการออกหุน้ ซึง่ ZT-AAEF3 กส็มคัรใจทีจ่ะน าเกณฑ์

ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์ฯ มาประยกุตใ์ชเ้ชน่เดยีวกบั Brooker  

 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถอื 

 

   

             ( นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท ์) 

                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


