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ท่ี       TRITN-SET 026/2563 

       วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

 

เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)                              

รุ่นท่ี 3 (TRITN-W3) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ตามท่ี บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั (TRITN-W3) โดยก าหนดใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม

ของแต่ละปีนั้น บริษทัขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญั

แสดงสิทธิของบริษทั ดงัน้ี 

 

เวลาการยืน่ความจ านงการใชสิ้ทธิ :  

 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ (ยกเวน้การยื่นความจ านงคร้ังสุดทา้ยให้

แสดงความจ านงภายใน 15 วนัท าการ ก่อนวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) ส าหรับเดือนธนัวาคม 2563 น้ี ให้ยืน่ความ

จ านงการใชสิ้ทธิ ระหว่างวนัที ่23-25 และ 28-29 ธันวาคม 2563  

 

วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ :  

 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม โดยเร่ิมคร้ังแรก

ในวนัท่ี  30 มิถุนายน  2562 และคร้ังสุดท้ายในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 ส าหรับเดือนธันวาคม 2563 บริษัทก าหนดวนั

ก าหนดการใชสิ้ทธิ คือ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 

 

ราคาในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : หุน้ละ  0.24993 บาท 

 

อตัราการใชสิ้ทธิ :   1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.00027 หุน้สามญั 

 

เอกสารในการยืน่ความจ านง 

1. แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและชดัเจนและครบถว้นทุกรายการ (แบบ

แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิการซ้ือหุ้นสามญั สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้บริษทั หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี 
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2. ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีระบุวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินั้น มีสิทธิในใบส าคญัแสดง

สิทธิตามจ านวนท่ีระบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด 

(มหาชน) 

3. ช าระเงินตามจ านวนท่ีใช้สิทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั ไทรทัน  

โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สามญัจะตอ้งช าระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการโดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เพื่อใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น” หรือโอนเงินสดเขา้บัญชีเงินฝากช่ือบัญชี  “บริษทั ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) เพื่อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น” บญัชีเลขท่ี 044-292200-4 ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 

(มหาชน) สาขาหวัหมาก พร้อมส่งส าเนาใบน าฝากเงินใหแ้ก่บริษทั 

4. หลกัฐานประกอบการยืน่แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

บุคคลต่างดา้ว 

ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

นิติบุคคลในประเทศ 

ส าเนาหนังสือรับรองบริษทั (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนาม และ

ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูมี้อ านาจลง

ลายมือช่ือ 

นิติบุคคลต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน

วนัก าหนดการใช้สิทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูมี้อ านาจลงนาม และ

ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูมี้อ านาจลง

ลายมือช่ือ 

เอกสารทั้งหมดตอ้งไดรั้บการลงนามรับรองโดย Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย 

 

สถานท่ีติดต่อขอใชสิ้ทธิ 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (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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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1. หากบริษทั ไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นแบบ

แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือบริษทั ตรวจสอบไดว้า่ ขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง  

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในวนัก าหนดการใช้

สิทธิในแต่ละคร้ัง หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว บริษทั จะถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และ

บริษทั จะจดัส่งเงินท่ีไดรั้บ และใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน  14 วนันับจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการค านวณดอกเบ้ียไม่วา่ใน

กรณีใดๆ 

2. ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัไม่ต ่ากวา่ 100 หุน้สามญั 

โดยจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น เวน้แต่ในกรณีท่ีผู ้

ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซ้ือหุ้นต ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิ

ในการซ้ือหุน้สามญัในคร้ังเดียวทั้งจ านวน 

 

 ทั้งน้ี รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  สามารถดูไดจ้ากขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดง

สิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) รุ่น

ท่ี 3 (TRITN-W3) ส าหรับผูถื้อหุน้เดิม ท่ี https://www.triton.co.th/th/ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                    (นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท)์ 

                      ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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