ที#

024/2562
วันที# 17 กันยายน 2562

เรื# อง

แจ้งกําหนดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิในการซื@อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ@ง จํากัด (มหาชน) รุ่ นที#
3 (TRITN-W3)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที# บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ@ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที#จะซื@อหุน้

สามัญของบริ ษทั (TRITN-W3) โดยกําหนดใช้สิทธิได้ในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
ของแต่ละปี นั@น บริ ษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกี#ยวกับการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในการซื@อหุน้ สามัญของบริ ษทั ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิของบริ ษทั ดังนี@
เวลาการยืน# ความจํานงการใช้สิทธิ :
เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ภายใน 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ (ยกเว้นการยืน# ความจํานงครั@งสุ ดท้ายให้
แสดงความจํานงภายใน 15 วันทําการ ก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั@งสุ ดท้าย) สําหรับเดือนกันยายน 2562 นี@ ให้ยนื# ความ
จํานงการใช้สิทธิ ระหว่ างวันที, 23 - 27 กันยายน 2562
วันกําหนดการใช้สิทธิ :
เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยเริ# มครั@งแรก
ในวันที# 30 มิถุนายน 2562 และครั@งสุ ดท้ายในวันที# 29 พฤษภาคม 2564 สําหรับเดือนกันยายน 2562 บริ ษทั กําหนดวัน
กําหนดการใช้สิทธิ คือ วันที, 30 กันยายน 2562
ราคาในการใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญ : หุน้ ละ 0.24993 บาท
อัตราการใช้สิทธิ :

1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.00027 หุน้ สามัญ

เอกสารในการยืน# ความจํานง
1.

แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญที#ได้กรอกข้อความถูกต้องและชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (แบบ
แสดงความจํานงการใช้สิทธิการซื@อหุน้ สามัญ สามารถติดต่อขอรับได้ที#บริ ษทั หรื อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที#
https://www.triton.co.th/th/)
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2.

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที#ระบุวา่ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิน@ นั มีสิทธิในใบสําคัญแสดง
สิ ทธิตามจํานวนที#ระบุอยูใ่ นแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญของบริ ษทั

ไทรทัน

โฮลดิ@ง

จํากัด

(มหาชน)
3.

ชําระเงินตามจํานวนที#ใช้สิทธิตามที#ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญของ

บริ ษทั

ไทรทัน

โฮลดิ@ง จํากัด (มหาชน) โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที#ประสงค์จะใช้สิทธิซ@ือหุน้
สามัญจะต้องชําระเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัวY แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง# จ่ายเงินของธนาคารที#สามารถเรี ยกเก็บได้ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการโดยขีดคร่ อมสัง# จ่าย “บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ@ง จํากัด (มหาชน) เพื#อใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที#จะซื@อหุน้ ” หรื อโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื#อบัญชี “บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ@ง จํากัด (มหาชน) เพื#อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที#จะซื@อหุน้ ” บัญชีเลขที# 044-292200-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขาหัวหมาก พร้อมส่ งสําเนาใบนําฝากเงินให้แก่บริ ษทั
4.

หลักฐานประกอบการยืน# แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญ
บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสําเนาถูกต้อง
บุคคลต่างด้าว
สําเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสําเนาถูกต้อง
นิติบุคคลในประเทศ
สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสําเนาถูกต้องของผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชื#อ
นิติบุคคลต่างประเทศ
สําเนาหนังสื อสําคัญการจัดตั@งบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสื อรับรอง ที#ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันกําหนดการใช้สิทธิ ซึ#งรับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสําเนาถูกต้องของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสําเนาถูกต้องของผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชื#อ
เอกสารทั@งหมดต้องได้รับการลงนามรับรองโดย Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุ ลไทย
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สถานที#ติดต่อขอใช้สิทธิ
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ@ง จํากัด (มหาชน)
60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2553-5000 ต่อ 333
โทรสาร 0-2553-5091
เงื#อนไขอื#น ๆ
1. หากบริ ษทั ได้รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ครบตามจํานวนที#ระบุไว้ในแบบแสดง
ความจํานงการใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญ หรื อบริ ษทั ตรวจสอบได้วา่ ข้อความที#ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญนั@นไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั@ง หากผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิไม่ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะถือว่าการแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิในครั@งนั@นสิ@ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริ ษทั จะจัดส่ งเงินที#ได้รับ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการ
ใช้สิทธิ โดยไม่มีการคํานวณดอกเบี@ยไม่วา่ ในกรณี ใดๆ
2. ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื@อหุน้ สามัญไม่ต#าํ กว่า 100 หุน้ สามัญ โดย
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที#ขอใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญจะต้องเป็ นจํานวนเต็มเท่านั@น เว้นแต่ในกรณี ที#ผถู ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที#มีสิทธิในการซื@อหุน้ ตํ#ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื@อหุน้ สามัญใน
ครั@งเดียวทั@งจํานวน
ทั@งนี@ รายละเอียดและเงื#อนไขอื#น ๆ สามารถดูได้จากข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที#ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิและผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสาํ หรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิที#จะซื@อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ@ง จํากัด (มหาชน) รุ่ น
ที# 3 (TRITN-W3) สําหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม ที# https://www.triton.co.th/th/
จึงเรี ยนมาเพื#อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเชิดศักดิ_ กูเ้ กียรตินนั ท์)
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หาร
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