
 

 

 

ที ่019/2562 

       วนัที ่18 กรกฎาคม 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 (“AAEF3”) จ านวน 1,400,000,000 หุ้น และบรษิัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (Brook) 

จ านวน 200,000,000 หุ้น โดยมีราคาเสนอขายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น จ านวน 

560,000,000 บาท  

 ทัง้นี้  ภายหลังจากที่บรษิัทได้รบัการอนุญาตจากส านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรยัพ์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ว่าบรษิทัสามารถเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บั AAEF3 และ Brook ไดแ้ลว้ บรษิทัจงึ

ได้มหีนังสอืแจ้งนักลงทุนทัง้ 2 ราย ทราบถงึผลการอนุญาตของ ก.ล.ต. และแจ้งก าหนดระยะเวลาเพื่อใหน้ัก

ลงทนุทัง้ 2 ราย ช าระเงนิคา่หุน้สามญัเพิม่ทนุใหก้บับรษิทั 

 ต่อมาเมื่อวนัที ่17 กรกฎาคม 2562 ทาง AAEF3 ไดช้ าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนครบถว้นทัง้จ านวนแลว้ 

เป็นเงนิ 490,000,000 บาท ดงันัน้ บรษิทัจงึสามารถออกหุน้ใหก้บั AAEF3 ได ้โดยในวนัที ่18 กรกฎาคม 2562 

บรษิทัจะด าเนินการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ านวน 1,400,000,000 หุน้ ราคาเสนอขายในอตัราหุน้ละ 

0.35 บาท ใหก้บั AAEF3 ทัง้นี้ บรษิทัคาดว่าจะไปด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

วนัที ่25 กรกฎาคม 2562  

 นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไข และวธิพีจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.

2535 ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่6 พฤษภาคม 2558 (ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกีย่วกบัก าหนด

ระยะเวลาหา้มขายหุน้) บรษิทัจะตอ้งแจง้ราคายอ้นหลงั 7-15 วนัท าการตดิต่อกนักอ่นวนัแรกทีช่ าระเงนิเพิม่ทุน



 

 

ของผูล้งทุน ซึง่ในรายของ AAEF3 บรษิทัขอแจง้ราคายอ้นหลงั 15 วนั ท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีช่ าระเงนิ

เพิม่ทนุของผูล้งทนุ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

ล ำดบั วนัท่ี 
ปริมำณซ้ือขำย 

(หุ้น) 
มลูค่ำซ้ือขำย 

หน่วย (พนับำท) 
รำคำปิด 
(บำท/หุ้น) 

รำคำเฉล่ีย 
(บำท/หุ้น) 

1 27/6/2562 5,081,700 1,824,259 0.36 0.36 

2 28/6/2562 34,529,300 12,583,814 0.36 0.36 

3 1/7/2562 8,323,500 2,981,136 0.36 0.36 

4 2/7/2562 23,050,100 8,102,506 0.36 0.35 

5 3/7/2562 6,750,400 2,371,458 0.35 0.35 

6 4/7/2562 8,417,900 2,946,914 0.35 0.35 

7 5/7/2562 6,433,800 2,251,876 0.35 0.35 

8 8/7/2562 3,711,800 1,298,768 0.34 0.35 

9 9/7/2562 8,230,500 2,877,506 0.35 0.35 

10 10/7/2562 6,025,500 2,120,797 0.35 0.35 

11 11/7/2562 5,956,500 2,082,137 0.34 0.35 

12 12/7/2562 6,565,900 2,295,568 0.35 0.35 

13 15/7/2562 8,958,500 3,133,508 0.35 0.35 

14 17/7/2562 2,295,200 803,096 0.35 0.35 

15 18/7/2562 2,526,000 882,830 0.35 0.35 

  136,856,600 48,556,173   

 

    รำคำท่ี 90% ของรำคำตลำด   0.32 

 

 ทัง้นี้ แมว้่าราคาเสนอขาย จ านวน 0.35 บาทต่อหุน้ เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัราคารอ้ยละ 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) แต่เพือ่เป็นการสรา้ง

ความเชื่อมัน่ใหน้ักลงทุนของบรษิทั และเป็นการแสดงความตัง้ใจจรงิที ่AAEF3 จะเขา้มาช่วยเสรมิสรา้งความ



 

 

แขง็แกร่งในดา้นเงนิทุนเพื่อใหบ้รษิทัเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง AAEF3 สมคัรใจทีจ่ะน าเกณฑ์ตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัย ์ฯ มาประยกุตใ์ชใ้นการเพิม่ทนุในครัง้นี้  

 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถอื 

 

   

             ( นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท ์) 

                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


