ที่

018/2562
วันที่ 13 มิถุนายน 2562

เรื่อง
เรียน

แจ้งกาหนดการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท (TRITN-W3) โดยกาหนดใช้สทิ ธิได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคมของแต่ละปี นนั ้ บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ดังนี้
เวลาการยื่นความจานงการใช้สทิ ธิ :
เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ภายใน 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ (ยกเว้นการยื่นความจานงครัง้
สุดท้ายให้แสดงความจานงภายใน 15 วันทาการ ก่อนวันครบกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย) สาหรับเดือนมิถุนายน 2562
นี้ ให้ย่นื ความจานงการใช้สทิ ธิ ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิ ถนุ ายน 2562
วันกาหนดการใช้สทิ ธิ :
เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยเริม่
ครัง้ แรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และครัง้ สุดท้ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 สาหรับเดือนมิถุนายน 2562 แต่
เนื่องจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ แรกตรงกับวันหยุดทาการของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงต้องกาหนดวันทาการถัดไปเป็ น
วันกาหนดการใช้สทิ ธิ คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ราคาในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ : หุน้ ละ 0.24993 บาท
อัตราการใช้สทิ ธิ :

1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.00027 หุน้ สามัญ

เอกสารในการยื่นความจานง
1.

แบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องและชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ
(แบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิการซือ้ หุน้ สามัญ สามารถติดต่อขอรับได้ทบ่ี ริษทั หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
ที่ https://www.triton.co.th/th/)
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2.

ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทร่ี ะบุว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ มีสทิ ธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิตามจานวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้น สามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน)

3.

ชาระเงินตามจานวนที่ใช้สทิ ธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญของ บริษัท ไทรทัน
โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
สามัญจะต้องชาระเป็ นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั ๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสังจ่
่ ายเงินของธนาคารทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาการโดยขีดคร่อมสังจ่
่ าย “บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) เพื่อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ” หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
เพื่อใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น ” บัญชีเลขที่ 044-292200-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก พร้อมส่งสาเนาใบนาฝากเงินให้แก่บริษทั

4.

หลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
บุคคลต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
นิตบิ ุคคลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองบริษทั (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนาม และ
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อี านาจ
ลงลายมือชื่อ
นิตบิ ุคคลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันกาหนดการใช้สทิ ธิ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อี านาจลงนาม
และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ อี านาจ
ลงลายมือชื่อ
เอกสารทัง้ หมดต้องได้รบั การลงนามรับรองโดย Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย
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สถานทีต่ ดิ ต่อขอใช้สทิ ธิ
บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2553-5000 ต่อ 333
โทรสาร 0-2553-5091
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. หากบริษทั ได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจานวนทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดง
ความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ หรือบริษทั ตรวจสอบได้ว่า ข้อความทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครั ้ง หากผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั จะถือว่า
การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และบริษทั จะจัดส่งเงินทีไ่ ด้รบั และใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 14 วันนับ
จากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ โดยไม่มกี ารคานวณดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
2. ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญไม่ต่ ากว่า 100 หุน้ สามัญ โดย
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้น สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็ม เท่า นัน้ เว้นแต่ ในกรณีท่ีผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี สี ทิ ธิในการซือ้ หุน้ ต่ ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้
หุน้ สามัญในครัง้ เดียวทัง้ จานวน
ทัง้ นี้ รายละเอีย ดและเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถดูได้จากข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน) รุน่ ที่ 3 (TRITN-W3) สาหรับผูถ้ อื หุน้ เดิม ที่ https://www.triton.co.th/th/
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ ์ กูเ้ กียรตินนั ท์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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