
 

 1 

 

ที#       TRITN-SET 016/2563 

       วนัที# 16 มิถุนายน 2563 

 

เรื#อง แจง้กาํหนดการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซืBอหุน้สามญัของบริษทั ไทรทนั โฮลดิBง จาํกดั (มหาชน) รุ่นที#  

3 (TRITN-W3) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ตามที# บริษทั ไทรทนั โฮลดิBง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซืBอหุ้น

สามญัของบริษทั (TRITN-W3) โดยกาํหนดใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม

ของแต่ละปีนัBน บริษทัขอแจง้รายละเอียดเกี#ยวกบัการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในการซืBอหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิของบริษทั ดงันีB  

 

เวลาการยื#นความจาํนงการใชสิ้ทธิ :  

 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ภายใน 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ (ยกเวน้การยื#นความจาํนงครัB งสุดทา้ยให้

แสดงความจาํนงภายใน 15 วนัทาํการ ก่อนวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิครัB งสุดทา้ย) สาํหรับเดือนมิถุนายน 2563 นีB  ใหย้ื#นความ

จาํนงการใชสิ้ทธิ ระหว่างวนัที, 23 – 26 มถุินายน 2563 และ 29 มถุินายน 2563 

 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ :  

 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม โดยเริ#มครัB งแรก

ในวนัที#  30 มิถุนายน 2562 และครัB งสุดท้ายในวนัที#  29 พฤษภาคม 2564 สําหรับเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทกาํหนดวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิ คือ วนัที, 30 มถุินายน 2563 

 

ราคาในการใชสิ้ทธิซืBอหุน้สามญั : หุน้ละ  0.24993 บาท 

 

อตัราการใชสิ้ทธิ :   1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.00027 หุน้สามญั 

 

เอกสารในการยื#นความจาํนง 

1. แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซืBอหุน้สามญัที#ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและชดัเจนและครบถว้นทุกรายการ (แบบ
แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิการซืBอหุ้นสามญั สามารถติดต่อขอรับไดที้#บริษทั หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดที้# 
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2. ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที#ระบุวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินัBน มีสิทธิในใบสาํคญัแสดง

สิทธิตามจาํนวนที#ระบุอยู่ในแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซืB อหุ้นสามัญของบริษทั ไทรทัน โฮลดิBง จาํกัด 

(มหาชน) 

3. ชาํระเงินตามจาํนวนที#ใช้สิทธิตามที#ระบุในแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซืBอหุ้นสามญัของ บริษทั ไทรทนั  

โฮลดิBง จาํกดั (มหาชน) โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที#ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซืBอหุ้น

สามญัจะตอ้งชาํระเป็นเช็ค ดร๊าฟท ์ตัYวแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั#งจ่ายเงินของธนาคารที#สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทาํการโดยขีดคร่อมสั#งจ่าย “บริษทั ไทรทนั โฮลดิBง จาํกดั (มหาชน) เพื#อใบสําคญั

แสดงสิทธิที#จะซืBอหุ้น” หรือโอนเงินสดเขา้บญัชีเงินฝากชื#อบญัชี “บริษทั ไทรทนั โฮลดิBง จาํกดั (มหาชน) เพื#อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืBอหุน้” บญัชีเลขที# 044-292200-4 ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาหวัหมาก พร้อมส่งสาํเนาใบนาํฝากเงินใหแ้ก่บริษทั 

4. หลกัฐานประกอบการยื#นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซืBอหุน้สามญั 

บุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

บุคคลต่างดา้ว 

สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

นิติบุคคลในประเทศ 

สําเนาหนังสือรับรองบริษทั (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนาม และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูมี้อาํนาจลง

ลายมือชื#อ 

นิติบุคคลต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตัBงบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรอง ที#ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน

วนักาํหนดการใช้สิทธิ ซึ# งรับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสําเนาถูกตอ้งของผูมี้อาํนาจลงนาม และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื#อรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูมี้อาํนาจลง

ลายมือชื#อ 

เอกสารทัBงหมดตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดย Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย 

 

สถานที#ติดต่อขอใชสิ้ทธิ 

บริษทั ไทรทนั โฮลดิBง จาํกดั (มหาชน)  

60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์  0-2553-5000 ต่อ 333, 0-2553-5000 ต่อ 373 โทรสาร 0-2553-5091 
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เงื#อนไขอื#น ๆ  

1. หากบริษทั ไดรั้บหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจาํนวนที#ระบุไวใ้นแบบ

แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซืBอหุ้นสามญั หรือบริษทั ตรวจสอบไดว้่า ขอ้ความที#ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซืBอหุน้สามญันัBนไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ผู ้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

ในแต่ละครัB ง หากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ทาํการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว บริษทั จะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครัB งนัBนสิBนสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และ

บริษทั จะจดัส่งเงินที#ไดรั้บ และใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 วนันับจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการคาํนวณดอกเบีB ยไม่ว่าใน

กรณีใดๆ 

2. ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซืBอหุน้สามญัไม่ตํ#ากวา่ 100 หุน้สามญั 

โดยจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที#ขอใชสิ้ทธิซืBอหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เท่านัBน เวน้แต่ในกรณีที#ผู ้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที#มีสิทธิในการซืBอหุ้นตํ#ากวา่ 100 หุ้นสามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิ

ในการซืBอหุน้สามญัในครัB งเดียวทัBงจาํนวน 

 

 ทัBงนีB  รายละเอียดและเงื#อนไขอื#น ๆ  สามารถดูไดจ้ากขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที#ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดง

สิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืBอหุน้สามญัของบริษทั ไทรทนั โฮลดิBง จาํกดั (มหาชน) รุ่น

ที# 3 (TRITN-W3) สาํหรับผูถื้อหุน้เดิม ที# https://www.triton.co.th/th/ 

 

  จึงเรียนมาเพื#อทราบ  

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                    (นายเชิดศกัดิ_  กูเ้กียรตินนัท)์ 

                      ประธานเจา้หนา้ที#บริหาร 

 


