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ที ่      018/2562 

       วนัที ่13 มถุินายน 2562 

 

เรื่อง แจง้ก าหนดการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

  รุ่นที ่3 (TRITN-W3) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ตามที ่บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามญัของบรษิัท (TRITN-W3) โดยก าหนดใชส้ทิธไิดใ้นวนัท าการสุดท้ายของเดอืนมนีาคม มถุินายน กนัยายน และ

ธนัวาคมของแต่ละปีนัน้ บรษิทัขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิัท

ตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ดงันี้ 

 

เวลาการยื่นความจ านงการใชส้ทิธ ิ:  

 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ (ยกเวน้การยื่นความจ านงครัง้

สดุทา้ยใหแ้สดงความจ านงภายใน 15 วนัท าการ ก่อนวนัครบก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) ส าหรบัเดอืนมถุินายน 2562 

นี้ ใหย้ื่นความจ านงการใชส้ทิธ ิระหว่างวนัท่ี 24 - 28 มิถนุายน 2562 

 

วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ:  

 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวนัท าการสุดทา้ยของเดอืนมนีาคม มถุินายน กนัยายน และธนัวาคม โดยเริม่

ครัง้แรกในวนัที่ 30 มถุินายน 2562 และครัง้สุดทา้ยในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2564 ส าหรบัเดอืนมถุินายน 2562 แต่

เน่ืองจากวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกตรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึต้องก าหนดวนัท าการถดัไปเป็น

วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิคอื วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 

ราคาในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั : หุน้ละ  0.24993 บาท 

 

อตัราการใชส้ทิธ ิ:   1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1.00027 หุน้สามญั 

 

เอกสารในการยื่นความจ านง 

1. แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัที่ได้กรอกขอ้ความถูกต้องและชดัเจนและครบถ้วนทุกรายการ  
(แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธกิารซือ้หุน้สามญั สามารถตดิต่อขอรบัไดท้ีบ่รษิทั หรอื ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ได้
ที ่https://www.triton.co.th/th/) 
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2. ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีร่ะบุว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้ มสีทิธใินใบส าคญัแสดง
สทิธิตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ไทรทนั โฮลดิ้ง จ ากัด 
(มหาชน) 

3. ช าระเงนิตามจ านวนที่ใช้สทิธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของ  บรษิัท ไทรทนั  
โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามญัจะต้องช าระเป็นเชค็ ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืค าสัง่จ่ายเงนิของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดใ้น
เขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการโดยขดีคร่อมสัง่จ่าย “บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้” หรอืโอนเงนิสดเขา้บญัชเีงนิฝากชื่อบญัช ี“บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น” บญัชเีลขที่ 044-292200-4 ประเภทบญัชอีอมทรพัย์ ของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาหวัหมาก พรอ้มสง่ส าเนาใบน าฝากเงนิใหแ้ก่บรษิทั 

4. หลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 

 บุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 บุคคลต่างดา้ว 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 นิตบิุคคลในประเทศ 

 ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั (ไม่เกนิ 6 เดอืน) พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนาม และ
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องของผูม้อี านาจ
ลงลายมอืชื่อ 

 นิตบิุคคลต่างประเทศ 

 ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั และหนงัสอืรบัรอง ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อน
วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิซึง่รบัรองโดย Notary Public พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อี านาจลงนาม 
และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องของผูม้อี านาจ
ลงลายมอืชื่อ 

 เอกสารทัง้หมดตอ้งไดร้บัการลงนามรบัรองโดย Notary Public และรบัรองโดยสถานกงสลุไทย 
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สถานทีต่ดิต่อขอใชส้ทิธ ิ

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

60 ซอยประดษิฐม์นูธรรม 19 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์  0-2553-5000 ต่อ 333 

โทรสาร     0-2553-5091 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  หากบรษิทั ไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิไม่ครบตามจ านวนทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดง

ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั หรอืบรษิทั ตรวจสอบไดว้่า ขอ้ความทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญั

แสดงสทิธ ิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธซิื้อหุน้สามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง ผูถ้อืใบส าคญัแสดง

สทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิจะต้องท าการแกไ้ขให้ถูกต้องภายในวนัก าหนดการใช้สทิธใินแต่ละครั ้ง หากผูถ้ือ

ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ท าการแกไ้ขใหถู้กต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทั จะถอืว่า

การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและบรษิทั จะจดัส่งเงนิทีไ่ดร้บั และใบส าคญั

แสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธคินืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีน ภายใน 14 วนันับ

จากวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิโดยไม่มกีารค านวณดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

 

2. ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั โดย

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือ

ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่สีทิธใินการซือ้หุน้ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั จะต้องใชส้ทิธใินการซือ้

หุน้สามญัในครัง้เดยีวทัง้จ านวน 

 

 ทัง้นี้ รายละเอยีดและเงื่อนไขอื่น ๆ  สามารถดูได้จากขอ้ก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญั

แสดงสทิธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ไทรทนั โฮลดิ้ง จ ากดั 

(มหาชน) รุน่ที ่3 (TRITN-W3) ส าหรบัผูถ้อืหุน้เดมิ ที ่https://www.triton.co.th/th/ 

 

  จงึเรยีนมาเพื่อทราบ  

 

          ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

                (นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท)์ 

                   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

https://www.triton.co.th/th/

