
 

 

เลขที ่019/2561 

วนัที ่26 ตุลาคม 2561  

 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 13/2561 การจดัตัง้บริษัทย่อย และการร่วมทุน การแต่งตัง้ 

  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. โครงสรา้งธุรกจิของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (ฉบบัใหม่)  

2. รายละเอยีดสารสนเทศการซือ้หุน้ ของบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

  

 ตามทีบ่รษิัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) ไดป้ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่13/2561 วนัที ่

26 ตุลาคม 2561 บรษิทัแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยมมีติเรื่องส าคญั ๆ ดงัต่อไปนี้ 

  

1. ใหแ้ต่งตัง้นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนิันท ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยใหม้ผีลนับตัง้แต่วนัที่ 26 ตุลาคม 

2561 เป็นตน้ไป  

2. ให้ปรบัโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการขยายธุรกจิ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 26 ตุลาคม 

2561 เป็นตน้ไป รายละเอยีดปรากฏตามแผนภาพ สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

3. ใหเ้ปลีย่นแปลงชื่อ ตราประทบั และวตัถุประสงคข์องบรษิทัย่อย จ านวน 2 บรษิทั ดงันี้  

 

บรษิทั ไทยไชโย ทวี ีจ ากดั 
THAICHAIYO TV Co.,Ltd 

เปลีย่นแปลงชื่อภาษาไทย เป็น บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จ ากดั  
เปลีย่นแปลงชื่อภาษาองักฤษ เป็น TRITON POWER Co.,Ltd. 
 
 
เปลีย่นแปลงตราประทบั 
 
  
แกไ้ขเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ ์เป็น 
ธุรกจิพลงังาน 

 

บรษิทั ป๊อป ทวี ีจ ากดั 
POP TV Co.,Ltd 

เปลีย่นแปลงชื่อภาษาไทย เป็น บรษิทั ไทรทนั รซีอรส์เซส จ ากดั  
เปลีย่นแปลงชื่อภาษาองักฤษ เป็น TRITON RESOURCES Co.,Ltd. 
 
 
เปลีย่นแปลงตราประทบั  
 
  



 

 

แกไ้ขเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทัจากธุรกจิสื่อและสิง่พมิพ ์เป็น 
ธุรกจิเหมอืงแร่ และจดัหาวสัดุก่อสรา้งทุกประเภท 

 

4. ให้จดัตัง้บรษิทัย่อย จ านวน 1 บรษิทั โดยการร่วมทุนกบั บรษิทั เมอรค์วิรี ่โกลบอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากัด (Mercury Global International Company Limited) (MGI) ซึ่งเป็นบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นใน British 

Virgin Islands (BVI) เป็นบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการลงทุน มคีวามสนใจจะลงทุนในบรษิทัทีอ่ยู่ใน

ภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทัง้นี้ MGI ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงเป็นพนัธมติรทางธรุกจิกบั China 

Jinjiang Environment Holding Co., Ltd. (Jinjiang) เพื่อก าหนดกลยุทธในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน

ส าหรบัการลงทุนในประเทศไทย และภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ในโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังาน 

พลงังานสะอาด และการบรหิารจดัการขยะ รวมถงึการท าโรงไฟฟ้าขยะ อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อแปรรูป

เป็นพลงังานไฟฟ้า Jinjiang มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ีมากกว่า 30 ปี ปจัจุบนัเป็นบรษิทั 1 ใน 3 

ของประเทศจีนที่ด าเนินอุตสาหกรรมด้านพลงังาน ไฟฟ้าจากขยะโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัซึ่งไม่

ก่อให้เกิดปญัหามลภาวะ ซึ่ง Jinjiang ได้ท าการค้นคว้าวิจัยและได้รับรางวัล Excellence Prize of 

Patent ของประเทศ และยงัไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นเทคโนโลยทีี่มปีระสทิธภิาพในการก าจดัขยะ 1 ใน 5 

ของโลกอกีดว้ย โดยมรีายละเอยีดการจดัตัง้บรษิทัดงัต่อไปนี้ 

 

วนัทีจ่ดัตัง้ ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2561 
ชื่อบรษิทั บรษิทั ไทรทนั กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 
ประเภทธุรกจิ ธุรกิจพลังงาน พลงังานบริสุทธิ การบริหารจดัการขยะด้วยเทคโนโลยี

ชัน้สงู และโรงไฟฟ้าขยะ 
ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
โครงสรา้งการถอืหุน้ 1. บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้  จ ากดั )มหาชน    (จ านวน 5,099 หุน้ 

2. Mercury Global International Co.,Ltd    จ านวน 4,900 หุน้ 
3. นายพพิฒัน์ สวุรรณะชฎ                      จ านวน       1 หุน้ 

ทีม่าของแหล่งเงนิทุน 1. ผูร้่วมทุน 
2. เงนิทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินงานของบรษิทั 

รายชื่อกรรมการ 1. นายพพิฒัน์ สวุรรณะชฎ 
2. Mr.Bohao Zhang 

ผูม้อี านาจลงนาม นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ และ Mr.Bohao Zhang กรรมการสองคนนี้ลง
ลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั  

ทีต่ัง้ส านกังาน เลขที่  60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์ม นูธรรม แขวง
ลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร  

ผูส้อบบญัช ี บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ตราประทบัของบรษิทั  

 
 



 

 

ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บั เงนิปนัผล 
ลกัษณะรายการ การจัดตัง้บริษัทย่อยและการร่วมทุนดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่ง

ทรพัยส์นิของบรษิทั ซึง่มขีนาดของรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 0.02 ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิัท 
ส าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และเมื่อรวมขนาด
ของรายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนก่อนหน้าการท ารายการในครัง้นี้ เท่ากบั
รอ้ยละ 5.00 ดงันัน้ รวมขนาดของรายการทัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 5.02 ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ดงันัน้ การเขา้ท ารายการดงักล่าว
จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สินที่ท าให้บริษัทมีหน้าที่ ต้อง
เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือต้องได้รบัการอนุมตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผุ้ถือหุ้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 นอกจากนี้รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่าย
เป็นรายการเกีย่วโยงกนัตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 
เน่ืองจากเป็นการท ารายการกบันิตบิุคคล ซึง่มใิช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวถอืเป็นการลงทุนในบรษิทัอื่นทีเ่กนิกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทุนช าระแล้ว บรษิัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศเพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวธิกีารเกี่ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตัิการใด ๆ ของ
บรษิทัจดทะเบยีน 

 

5. ใหบ้รษิทัเพิม่สดัสว่นการลงทุนในบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) (Strega) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 

(ปจัจุบนับรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 88.41 ของทุนช าระแลว้) โดยการเขา้ซือ้หุน้ของ Strega จากผู้

ถือหุ้นเดิมของ Strega จ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.25 

บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.21 ของทุนช าระแลว้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวน 20,000,000 บาท ซึง่

ภายหลงัจากการท ารายการดงักล่าว บรษิัทจะถอืหุ้นใน Strega รวมทัง้สิน้ จ านวน 1,759,999,986 หุ้น 

หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 92.42 ของทุนช าระแลว้ การท าธุรกรรมรายการดงักล่าวถอืเป็นรายการไดม้า

ซึ่งสนิทรพัย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง 

หลกัเกณฑใ์นการท างานทีม่นีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยส์นิของบรษิทัจด

ทะเบยีน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏบิตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไข

เพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 4.16 



 

 

ตามเกณฑก์ าไรจากการด าเนินงานซึง่เป็นเกณฑท์ีใ่หผ้ลลพัธส์งูสดุ และเมื่อรวมกบัขนาดรายการไดม้าที่

เกดิขึน้ภายใน 6 เดอืนก่อนหน้าทีจ่ะท ารายการนี้ ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.84 ตามเกณฑม์ลูค่า

รวมของสิง่ตอบแทน ดงันนัน้รวมเป็นขนาดรายการทัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 5.00 ตามประกาศรายการไดม้า

หรอืจ าหน่ายไป ถอืว่ามขีนาดรายการน้อยกว่ารอ้ยละ 15 ทัง้นี้ จงึไม่เขา้ข่ายทีบ่รษิทัจะต้องปฏบิตัติาม

เกณฑร์ายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป แต่รายการดงักล่าวเป็นรายการทีบ่รษิัทเขา้ถือหุน้ในบรษิทัอื่นเกนิ

กว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน บรษิทัจงึมหีน้าทีต่้องแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีาร

เกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใด ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน รายละเอยีดปรากฏตาม

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2     

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนบัถอื 

 

      _______________________________ 

             ( นายพพิฒัน์ สวุรรณะชฎ )  

               ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 



 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 



 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

รายละเอียดสารสนเทศการซ้ือหุ้น 

ของ 

บริษทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) จากผูถื้อหุ้นเดิม 

 
 

ตามที่คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 13/2561 ของบรษิัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) ได้มมีติให้

บรษิทัเพิม่สดัส่วนการลงทุนในบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) (Strega) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั (ปจัจุบนับรษิทั

ถือหุ้นอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 88.41 ของทุนช าระแล้ว) โดยการเข้าซื้อหุ้นของ Strega จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Strega 

จ านวน 80,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.21 ของ

ทุนช าระแลว้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวน 20,000,000 บาท ซึง่ภายหลงัจากการท ารายการดงักล่าว บรษิทัจะถอืหุน้ใน 

Strega รวมทัง้สิน้ จ านวน 1,759,999,986 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 92.42 ของทุนช าระแลว้ โดยมรีายละเอยีด

การท ารายการดงัต่อไปนี้ 

 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหท้ ารายการ 

 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ ์

ผูข้าย   : นายกลวชัร ตัง้จารุ ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 

ผูซ้ือ้   : บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั : ผูข้ายไม่มคีวามสมัพนัธ์ใด ๆ กบับรษิทั และไม่ไดเ้ป็นบุคคลเกี่ยวโยง 

     กนั ดังนัน้ ธุรกรรมนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัภายใต้ 

     ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ ์

     ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด 

     หลกัทรพัย ์เรื่องเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน 

     ในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 

 

3. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัตอ้งการเพิม่สดัสว่นการลงทุนในบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) (Strega) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 

โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 88.41 ของทุนช าระแลว้ หรอืเรยีกว่าสดัส่วนเดมิ โดยบรษิทัจะซื้อหุ้นของ 

Strega จากผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

4.21 ของทุนช าระแลว้ ทัง้นี้ ผลตอบแทนส าหรบัการท าธุรกรรมซือ้หุน้ในครัง้นี้ มมีลูค่ารวม 20,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นราคาซื้อขายหุ้น หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งเท่ากบัราคาประเมนิ โดยบรษิัท ที่ปรกึษา เอเชยี พลสั 



 

 

จ ากดั) โดยหุ้นของ Strega ปจัจุบนัราคาตามมูลค่าทางบญัชขีอง Strega เท่ากบั 0.08 บาท ต่อหุ้น ตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 อนึ่ง การก าหนดราคาซื้อขายดงักล่าว เป็นการตกลง

ร่วมกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย และการช าระราคาค่าหุน้แบ่งออกเป็น 3 งวด ดงันี้ 

 งวดที ่1 จ านวน 5,000,000 บาท ช าระวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 

 งวดที ่2 จ านวน 5,000,000 บาท ช าระวนัที ่1 ธนัวาคม 2561 

  งวดที ่3 จ านวน 10,000,000 บาท ช าระวนัที ่1 มกราคม 2562 

 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

ชื่อบรษิทั   :  หุน้สามญัของ Strega 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ : Strega ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมบรกิารแบบครบวงจร  

    (Engineering Procurement and Construction Management:  

     EPCM) โดยมีความช านาญพิเศษในด้านการรับเหมาขุดเจาะใน 

     แนวนอน (Horizontal Directional Drilling: HDD) 

 

5. การค านวณขนาดรายการ 

ธุรกรรมการซื้อหุ้นในครัง้นี้  ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท างานการที่มนีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็น

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัจดทะเบยีน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่

สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)(รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยเมื่อ

พิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ณ วนัที่ 30 

มถุินายน 2561 ธุรกรรมการซื้อหุ้นดงักล่าว มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 4.16 ตามเกณฑ์ก าไรจากการ

ด าเนินงานซึง่เป็นเกณฑ์ทีใ่หผ้ลลพัธส์งูสุด และเมื่อรวมกบัขนาดรายการไดม้าทีเ่กดิขึน้ภายใน 6 เดือนก่อน

หน้าที่จะท ารายการนี้ ซึ่งมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ดงันนัน้

รวมเป็นขนาดรายการทัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 5.00 ตามประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไป ถือว่ามขีนาด

รายการน้อยกว่ารอ้ยละ 15 ทัง้นี้ จงึไม่เขา้ขา่ยทีบ่รษิทัจะต้องปฏบิตัติามเกณฑร์ายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

แต่รายการดงักล่าวเป็นรายการทีบ่รษิทัเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน บรษิทัจงึ

มหีน้าทีต่อ้งแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใด ๆ 

ของบรษิทัจดทะเบยีน 

 


