
 

 

 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 28 พฤษภาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารแจ้งก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากัด  

(มหาชน) รุ่นที ่3  
(TRITN-W3) 



 

 

วนัท่ี 26 มีนาคม 2564  

 

เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั  

(มหาชน) รุ่นท่ี 3 (TRITN-W3)  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 

ส าเนาเรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบฟอร์มใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทรทนั  

  โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 หรือ “TRITN-W3” 

 

ตามท่ีบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)(บริษทั) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3) จ านวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย โดย

มีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 

สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 ไดทุ้ก ๆ 3 เดือน คือ ภายในวนัสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 นับตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 

ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ย ในกรณีท่ี

วนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทั ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการถดัไป  

 

บริษทัขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 (คร้ังสุดท้าย) ดงัต่อไปน้ี   

 

วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

TRITN-W3  

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาการหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

TRITN-W3 (ข้ึนเคร่ืองหมาย SP) 

บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรัพย”์) สั่งหยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-

W3 (ข้ึนเคร่ืองหมาย SP บนหลกัทรัพย ์TRITN-W3) ตั้งแต่วนัท่ี 

5 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

การส้ินสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 เม่ือพน้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 

2564 ใบส าคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 จะหมดอายุและส้ินสุด

การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตั้ งแต่วนัท่ี               

29 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป  



 

 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ ระหวา่งเวลา 9.00-16.00 น. ของวนัท่ี 6-7,10-14, 17-21, 24-25, 

27 พฤษภาคม 2564 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 จ านวน 1 หน่วย : 1.00027 หุ้น 

โดยหากจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 ท่ีแสดงความ

จ านงใชสิ้ทธิ ค านวณไดจ้ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น บริษทัจะ

ตัด เศษของหุ้นนั้ น ท้ิ ง  ( โปรด ดูตัวอย่ า งการค านวณใน

เอกสารแนบทา้ย 1) 

ราคาการใชสิ้ทธิ 0.24993 บ า ท ต่ อ หุ้ น  ( โ ป ร ด ดู ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ค า น วณใน

เอกสารแนบทา้ย 1) 

สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  

60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม 

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  

กรุงเทพมหานคร 10230 

บุคคลท่ีติดต่อ : คุณพิชญสิ์นี วงศป์ราโมทย ์

                       : คุณอรุณ แช่มโชติ  

เบอร์ติดต่อ      : 02-553-5000 ต่อ 333, 373 

เอกสารและหลกัฐาน 1. ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทร
ทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (“TRITN-W3”) (ตาม
เอกสารแนบทา้ย 2 ) 

2. ใบส าคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 หรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ TRITN-W3 ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจ้งความ
จ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

3. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ (โปรดดูรายละเอียดใน
เอกสารแนบทา้ย 1) 

วธีิการช าระเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือโอนเงินเขา้

บญัชีเงินฝาก 

  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                    (นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล) 

                      ประธานกรรมการบริหาร 



 

 

 

 

สรุปรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 (คร้ังสุดท้ำย) 

 

1. ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

ระหวา่งเวลา 9.00-16.00 น. ของวนัท่ี 6-7,10-14, 17-21, 24-25, 27 พฤษภาคม 2564 

 

2. วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 

วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

 

3. วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

 

4. ระยะเวลำกำรหยุดพกักำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 (ขึน้เคร่ืองหมำย SP) 

บริษทัขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) สั่งหยุดพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

TRITN-W3 ( ข้ึน เค ร่ืองหมาย SP บนหลักทรัพย์ TRITN-W3)  ตั้ ง แต่ ว ัน ท่ี  5 พฤษภาคม  2564 ถึ งว ัน ท่ี   

28 พฤษภาคม 2564 

 

5. กำรส้ินสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 

เม่ือพน้วนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ใบส าคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 จะ

หมดอายแุละส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

6. อตัรำกำรใช้สิทธิและรำคำกำรใช้สิทธิ 

อตัรำกำรใช้สิทธิ  

• ใบส ำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 จ ำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้ 1.00027 หุ้น โดยหำกจ ำนวน

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 ที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ ค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษ

ของหุ้น บริษัทจะตดัเศษของหุ้นนั้นทิง้ 

รำคำกำรใช้สิทธิ  

• 0.24993 บำทต่อหุ้น  

 

เอกสารแนบท้าย 1. 



 

 

ตวัอย่ำงกำรค ำนวณ 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

จ านวนใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีแสดงความจ านง

ใชสิ้ทธิ 

วิธีการค านวณจ านวนหุ้นท่ีจะได้รับจัดสรร

ตามอัตราการใช้สิทธิ (1 หน่วย : 1.00027 
หุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับ

การจดัสรร ตามวิธีการ

ค านวณในช่อง 2 โดย
ตดัเศษของหุ้นทิ้ง 

วิธีการค านวณราคาการใช้สิทธิ (0.24993 
บาทต่อหุ้น) 

100 หน่วย 100 x 1.00027 = 100.03 100 หุน้ 100 x 0.24993 = 24.99 

20,000 หน่วย 20,000 x 1.00027 = 20,005.40 20,005 หุ้น 20,005 x 0.24993 = 4,999.85 

500,415 หน่วย 500,415 x 1.00027 = 500,280.04 500,280 หุ้น 500,280 x 0.24993 = 125,034.98 

8,500,260 หน่วย 8,500,260 x 1.00027 = 8,502,555.07 8,502,555 หุ้น 8,502,555 x 0.24993 = 2,125,043.57  

 

7. สถำนทีข่อรับแบบฟอร์มใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 

1. บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) 

2. บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 

3. ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.triton.co.th  

 

8. สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ 

 สถานท่ีติดต่อ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

   60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม  

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  

   กรุงเทพมหานคร 10230  

 บุคคลท่ีติดต่อ คุณพิชญสิ์นี วงศป์ราโมทย ์

   คุณอรุณ แช่มโชติ 

 โทรศพัท ์ 02-553-5000 ต่อ 333 และ ต่อ 311 

 โทรสาร  02-553-5092 

 

9. เอกสำรและหลกัฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัท 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งยื่นเอกสารแจง้ความจ านงการ

ใชสิ้ทธิดงัต่อไปน้ี 

1. ยื่นใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 (ตามแบบในเอกสารแนบทา้ย 

2) ท่ีไดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

http://www.triton.co.th/


 

 

2. น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด 

ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

ขั้นตอนใชสิ้ทธิ 

▪ ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยูใ่นระบบใบหุน้ (Script) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ

ใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดท่ี้

บริษทั โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ

ตามท่ีระบุขา้งตน้ 

▪ ในกรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมี

ความประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอน

ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด

โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตนและ

บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบส าคญั

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัต่อไป 

ทั้งน้ี เพ่ือความชดัเจนในขั้นตอนรายละเอียด บริษทัแนะน าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสอบถามขั้นตอนวิธีการ 

และระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้น้ี จากบริษทัหลักทรัพย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(Broker) ของตน หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

 

3. ยืน่หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

ก. บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย – ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ข. บุคคลต่างดา้ว – ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

ค. นิติบุคคลสญัชาติไทย – ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพานิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั

ก าหนดวนัใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจ ลงลายมือ

ช่ือตาม ก. หรือ ข. พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ง. นิติบุคคลต่างประเทศ – ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้บงัคบั 

และหนังสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary 

Public พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม ก. 

หรือ ข. พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

 



 

 

10. วธีิกำรช ำระเงนิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งด าเนินการช าระเงินตามจ านวนใน

การใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในในแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวธีิดงัต่อไปน้ี 

 

1. ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เ ช็ค ดร๊าฟท์ หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเ งินได้ใน

กรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “ บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้” หรือ  

2. โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากดงัต่อไปน้ี พร้อมแสดงหลกัฐานการโอนเงิน 

 ธนาคาร  : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 ช่ือบญัชี  : “บมจ. ไทรทนั โฮลด้ิง เพ่ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้” 

 สาขา  : หวัหมาก 

 ประเภทบญัชี : ออมทรัพย ์

 เลขบญัชี  : 044-292200-4 

 

 ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือ บริษทัเรียกเก็บเงินในจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้

เท่านั้น หากบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทั บริษทัถือว่าผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในคร้ังนั้น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


