
 

 

- สรุปข้อสนเทศ - 

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ  

บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ("TRITN-W5") 

 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธ ิ จ ำนวน 2,225,071,032 หน่วย 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธ ิ จ ำนวน 2,225,071,032 หุ้น 

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดวันก ำหนด

รำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ

บริษัทฯ (Record Date) ในวันที่  16 มีนำคม 2565 และจัดสรร

ใบส ำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรำส่วน 5 หุ้นสำมัญ ต่อ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งหำกค ำนวณแล้วปรำกฏว่ำมีเศษของ

หน่วยให้ตัดเศษดังกล่ำวทิ้งทั้งจ ำนวน 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันท่ี 1 มิถุนำยน 2565 

ช่ือ จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ร้อยละของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

ที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี ้

1. นำงสำวหลุยส์ เตชะอุบล 333,620,020 14.994 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 66,003,224 2.966 

3. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 48,413,831 2.176 

4. นำยภสุ วชิรพงศ ์ 44,000,000 1.977 

5. UBS AG HONG KONG BRANCH 42,947,940 1.930 

6. นำยปรีชำ อภินันท์กูล 42,400,000 1.906 

7. นำยศุภจักร ไตรรัตโนภำส 42,137,440 1.894 

8. นำยสดำวุธ เตชะอุบล 41,000,000 1.843 

9. นำยอัครรัฐ วรรณรัตน ์ 36,000,000 1.618 

10. นำงสำวณัฐฐำพญำ วิสิฐธนบดีกร 34,394,454 1.546 

 

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

 

1. ก าหนดวันใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ

ของบริษัทฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันท ำกำร

สุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม ของแต่

ละปีปฏิทิน ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยก ำหนดให้วันที่ 

30 กันยำยน 2565 เป็นวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก และวันที่ 



 

 

31 พฤษภำคม 2567 เป็นวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ซึ่งเป็นวัน

ครบอำยุของ TRITN-W5 หำกวันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำร ให้

เลื่อนก ำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำวันดังกล่ำว

โดยในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพในแต่ละครั้ง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

สำมำรถใช้ได้บำงส่วน หรือทั้งหมดได้ ทั้งไม่มีกำรเรียกให้ใช้สิทธิแปลง

สภำพก่อนก ำหนด  

2. การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพแต่ละครั้ง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ทั้งหมดในครำวเดียวหรือ

แต่เพียงบำงส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลอื ผู้

ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะยังคงสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของ

บริษัทฯ ได้ในครั้งต่อไป เว้นแต่ เป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ซึ่งผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ

มำใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ได้อีกต่อไป  

3. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใชส้ิทธิ  

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ

ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของ

บริษัทฯ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันท ำกำรของ

บริษัทฯ ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำรก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้

สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ก ำหนดให้มี

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ    

16.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 

บริษัทฯ จะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดง

สิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย จะมีกำรปิดสมุด

ทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลำ 21 วันก่อน

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์ฯ จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำย 

SP (ห้ำมกำรซื้อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 

(ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตรงกับ

วันหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียน เป็น

วันท ำกำรก่อนหน้ำ) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำร

ใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถำนที่ใช้สิทธิ 

ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือ



 

 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำรก่อน

ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ส ำหรับกำรใช้

สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธิตำมรำยช่ือที่ปรำกฎในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ำย 

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธ ิ เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกำร

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เมื่อ

เกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของ

บริษัทฯ อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท ฯ 

ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผล

บังคับทันทีนับแต่วันที่มูลค่ำที่ตรำไว้มีผลบังคับใช้ตำมที่ประกำศ

ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/

หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด โดยรำคำเฉลี่ย

ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด

ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ

และอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้น

สำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ส ำหรับ

กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/

หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชน

ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี  

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด โดยที่

หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิใน

กำรซื้อหุ้นสำมัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสำมัญ โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรับรอง

กำรใช้สิทธิดังกล่ำวต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมัญ

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำร

ใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับ

สิทธิในกำรซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้น

สำมัญ หรือใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอ



 

 

ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของกำร

เสนอขำยหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิจะที่แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ 

หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ 

บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี  

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ

อัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะ

ไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมำย 

XD) 

5. เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 50 ของ

ก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ หลังหักภำษีเงิน

ได้และหลังหักส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฏหมำยก ำหนด 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยุ

ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ

อัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะ

ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมำย 

XD) 

6. ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ 

โดยที่เหตุกำรณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 1 ถึง 5 ดังกล่ำว

ข้ำงต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจำรณำก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ

กำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือปรับจ ำนวนหน่วย

ใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม และ

ไม่ท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม 

โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้

ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ และนำยทะเบียนของ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวทันที ทั้งนี้ นับแต่

วันท่ีมีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดังกล่ำว 

กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำม

ข้อ 1 ถึงข้อ 6 ข้ำงต้น จะเป็นอิสระต่อกัน และบริษัทฯ จะค ำนวณกำร

เปลี่ยนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลังของกำรเปรียบเทียบกับ

รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงล ำดับ ดังนี้ คือ ข้อ 1 



 

 

ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 โดยในแต่ละล ำดับครั้งที่ค ำนวณกำร

เปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 

และอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง ทั้งนี้ ในกำรค ำนวณกำร

ปรับสิทธิของเหตุกำรณ์ในล ำดับใด ให้น ำค่ำตัวแปรที่ผ่ำนกำรค ำนวณ

กำรปรับสิทธิของล ำดับก่อนหน้ำ (ถ้ำมี) มำเป็นค่ำตัวแปรก่อนกำร

เปลี่ยนแปลงในกำรค ำนวณกำรปรับสิทธิล ำดับนั้น 

กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำม

ข้อ 1 ถึงข้อ 6 ข้ำงต้น จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิ

ใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่ กรณีกำรรวมหุ้น 

ทั้งนี้ ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำก

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับ

จ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุ้นสำมัญค ำนวณได้จำกอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ 

คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อ

ค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณี

จ ำนวนเงินท่ีค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิมีเศษของบำทให้ตัดเศษของบำท

ทิ้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดังกล่ำวมีผลท ำให้รำคำ

กำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เป็นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่ 

เว้นแต่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ส่วนอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้

อัตรำกำรใช้สิทธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 6 เช่นเดิม 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1 ถึงข้อ 

6 ข้ำงต้น บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะระบุ

รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง

ดังกล่ำวให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบระบบเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที หรือก่อนเวลำ 09.00 น. 

ของวันท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ 

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้น ไม่ม ี

อื่น ๆ ที่ส าคัญ ไม่ม ี

จัดท าโดย บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

   

 

 



 

 

บริษัทฯ ขอรับรองวำ่สำรสนเทศในรำยงำนฉบับนี้ถูกต้องและครบถว้นทุกประกำร 

 

 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 

 

(นำงสำวหลุยส์ เตชะอุบล และนำยวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์) 

กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ 


