
 

 

ที# TRITN-SET 002-2563    

 

       วนัที# 24 มกราคม 2563 

 

เรื#อง แจง้การแต่งตั5งประธานเจา้หนา้ที#การเงิน, การเปลี#ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ#มทุนที#ไดรั้บจากการเสนอ 

  ขายหุน้สามญัเพิ#มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั ไทรทนั โฮลดิ5ง จาํกดั (มหาชน)(บริษทั) ขอแจง้มติที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั5 งที# 1/2563 เมื#อวนัที# 

24 มกราคม 2563 เวลา โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติสาํคญัในเรื#องดงัต่อไปนี5  

 

1. รับทราบการโอนยา้ยนางนฤมล ฉตัรตะวนั ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที#การเงิน ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิ5ง

จาํกดั (มหาชน) ไปดาํรงตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที#การเงิน ของบริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียริ# ง แอนด์ คอน

สตรัคชั#น จาํกดั (มหาชน) โดยใหมี้ผลตั5งแต่วนัที# 1 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป  

 

2. มีมติให้แต่งตั5งนางสาวลลิตภทัร์ วาณิชยเ์สริมกุล เขา้ดาํรงตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที#การเงิน ของบริษทั 

ไทรทนั โฮลดิ5ง จาํกดั (มหาชน) แทนนางนฤมล ฉตัรตะวนั โดยให้มีผลตั5งแต่วนัที# 1 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็น

ตน้ไป 

 

3. มีมติใหแ้กไ้ขเปลี#ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ#มทุนที#ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี5  

 

สืบเนื#องจากที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เมื#อวนัที# 30 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ#มทุนโดย

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 2 ราย คือ Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of 

Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และ  บริษัท  บรุ๊คเคอร์  กรุ๊ป  จํากัด  (มหาชน)  (Brook) จํานวน 

1,600,000,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และจากการเสนอ

ขายหุน้สามญัเพิ#มทุนดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บเงินจากการเพิ#มทุนในครั5 งนั5น เป็นเงินจาํนวน 560 ลา้นบาท 

ทั5งนี5  บริษทัไดชี้5แจงเกี#ยวกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งินเพิ#มทุนไว ้ซึ# งมีรายละเอียด ดงันี5  

 

ลาํดบั วตัถุประสงค์และแผนการใช้เงนิ จาํนวนเงนิ  

(ล้านบาท) 

ช่วงเวลาการใช้เงนิ 

1 เพื#อนําไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร

สาํหรับโครงการที#อยูร่ะหว่างการเตรียมความ

พร้อม สาํหรับโครงการดงัต่อไปนี5  

 

500 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลาํดบั วตัถุประสงค์และแผนการใช้เงนิ จาํนวนเงนิ  

(ล้านบาท) 

ช่วงเวลาการใช้เงนิ 

§ โครงการ ก่อส ร้างคลัง เก็บนํ5 ามัน 

)ประเทศพม่า(  มูลค่าประมาณ  1,914 

ลา้นบาท ระยะเวลาของโครงการ 24 

เ ดือน  คาดว่าจะเ ริ# มดํา เ นินงานได้

ในช่วงเดือน ส.ค.2562 

§ โ ค ร ง ก า ร ก่ อส ร้ า ง ค ลั ง เ ก็ บ ก๊ า ซ
ธรรมชาติเหลว (จงัหวดัระยอง) ระยะ

ที#  1 มูลค่าประมาณ  9,000 ล้านบาท 

ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน คาด

ว่าจะเริ# มดําเนินงานได้ในช่วงเดือน 

พ.ย.2562 

144 

 

 

 

 

405 

ประมาณเดือน ก .ค. 2562 

 

 

 

 

ประมาณเดือน ต .ค. 2562 

2 เพื#อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสํารองไวส้ําหรับ

การดาํเนินงานใน 2 โครงการขา้งตน้ 

60 ในระหว่างที#รอรับเงินค่า

ง วด ง าน ล่ ว งหน้ า จ าก

เจ้าของโครงการ  และ /

รือเมื#อเริ#มตน้โครงการห  

 รวม 560  

 

หมายเหตุ ที#มาของการคาํนวณหลกัประกนัที#จะนาํไปวางกบัธนาคาร จาํนวน 549 ลา้นบาท 

• หนงัสือคํ5าประกนัเงินจ่ายล่วงหนา้ประมาณร้อยละ 10-20 ของมูลค่าโครงการ (ใชเ้มื#อเซ็นสัญญา
และรับเงินล่วงหนา้จนกระทั#งจบโครงการ) 

• หนงัสือคํ5าประกนัสัญญาประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใชเ้มื#อเซ็นสัญญาจนกระทั#งจบ

งาน) 

• หนงัสือคํ5าประกนัผลงานประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใชเ้มื#องานเสร็จ โดยขึ5นอยูก่บั

เงื#อนไขของระยะเวลาในการรับประกนัผลงาน) 

 

คาํอธิบายเพิDมเตมิเกีDยวกบัเงนิเพิDมทุนตามวตัถุประสงค์การเพิDมทุน จาํนวน 500 ล้านบาท 

เนื#องจากโครงการที#บริษทัจะเขา้ไปดาํเนินการนั5น บริษทัเป็นเพียงผูรั้บเหมาก่อสร้าง โดยเงินเพิ#มทุนจาํนวน 

500 ลา้นบาท บริษทัจะนาํไปวางเป็นหลกัประกนักบัธนาคารเพื#อให้ธนาคารออกหนังสือคํ5 าประกนัให้

เท่านั5น โดยบริษทัไม่ไดน้าํเงินเพิ#มทุน จาํนวน 500 ลา้นบาท ไปลงทุนก่อสร้างโครงการแต่อยา่งใด เพราะ

จาํนวนเงินที#บริษทัใชใ้นการก่อสร้างนั5นจะมาจากเงินค่าจา้งรับล่วงหนา้ที#บริษทัเบิกจากเจา้ของโครงการ

ภายหลงัจากที#บริษทันาํหนงัสือคํ5าประกนัไปวางไวแ้ลว้ โดยบริษทัจะไดรั้บเงินส่วนแรกนี5ประมาณ 20 % 

ของมูลค่าโครงการ ซึ# งอยู่กับแต่ละสัญญา และเงินอีกส่วนหนึ# งจะมาจากค่าจ้างตามงวดงานที#บริษทั



 

 

ดาํเนินการแลว้เสร็จ ซึ# งเงินทั5งสองส่วนนี5บริษทัจะนาํมาใชด้าํเนินงานจนกระทั#งเสร็จสิ5นโครงการ ดงันั5น จึง

ทาํให้บริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี5มาใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการไดจ้นสาํเร็จได ้โดยจาํนวนเงินที#

บริษทัตอ้งนํามาวางเป็นหลกัประกันกับธนาคาร โครงการก่อสร้างคลงันํ5 ามนั อยู่ในช่วงเดือน (พม่า)

กรกฎาคม 2562 เป็นเงินจาํนวน 144 ลา้นบาท และโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ  (จงัหวดัระยอง)Phase 1 

อยูใ่นช่วงเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินจาํนวน 405 ลา้นบาท รวมทั5ง 2 โครงการ บริษทัจะตอ้งใชเ้งินทั5งสิ5น 

จาํนวน 549 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าหลกัประกนัทั5งหมดซึ# งจากจาํนวนเงินดงักล่าวที#

บริษทัตอ้งใช้นั5น บริษทัจะนาํเงินที#ไดรั้บจากการเพิ#มทุนในครั5 งนี5  จาํนวน 500 ลา้นบาท ไปวางไวเ้ป็น

หลกัประกนักบัธนาคาร ส่วนที#คงเหลืออีก จาํนวน 49 ลา้นบาท บริษทัจะนาํเงินที#บริษทัไดรั้บเงินค่าจา้ง

ล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลงันํ5 ามนั  จาํนวน (พม่า)382 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่า

โครงการ ไปวาง ซึ# งจะทาํให้บริษทัสามารถนาํเงินไปวางเป็นหลกัประกนักบัธนาคารไดค้รบถว้น แมว้่า

บริษทัจะนาํเงินรับล่วงหนา้จากโครงการก่อสร้างคลงันํ5 ามนั ไปวางเป็นหลกัประกนักบัธนาคารซึ#งจะ (พม่า)

ทาํให้เงินค่าจา้งรับล่วงหนา้คงเหลือ 333 ลา้นบาท แต่บริษทัก็จะไดรั้บเงินค่าจา้งรับล่วงหนา้ของโครงการ

ก่อสร้างคลงัก๊าซธรรมชาติ  (จงัหวดัระยอง)Phase1 มาทดแทน ซึ# งจะทาํใหท้ั5ง 2 โครงการมีเงินหมุนเวียนใช้

ต่อเนื#องกนัจนกระทั#งจบโครงการได ้

 

คาํอธิบายเพิDมเตมิเกีDยวกบัเงนิเพิDมทุนตามวตัถุประสงค์การเพิDมทุน จาํนวน 60 ล้านบาท 

สําหรับเงินทุนหมุนเวียน จาํนวน 60 ล้านบาท บริษทัสํารองไวส้ําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของการ

ดาํเนินงานในโครงการก่อสร้างคลงัเก็บนํ5 ามนั  (ประเทศพม่า)และโครงการก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซธรรมชาติ

เหลว (จงัหวดัระยอง) ระยะที# 1 โดยที#มาของการประมาณการจาํนวนเงินดงักล่าวมาจาก โครงการที#บริษทั

ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ซึ# งจะตอ้งมีการซื5อวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมพวกเครื#องจกัรก่อนที#จะ

เขา้ไปหนา้งาน รวมถึงการสาํรองไวเ้พื#อค่าใชจ่้ายสาํหรับการวา่จา้งคนงานเพื#อเขา้สาํรวจพื5นที#ก่อนการเริ#ม

งาน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี5  บริษทัไดป้ระมาณการไวเ้ป็นเงิน จาํนวน 30 ลา้นบาท ต่อเดือน ดงันั5น 

บริษทัจึงสาํรองไวเ้ป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื#อบริษทัไดรั้บเงินค่าจา้งล่วงหนา้จากเจา้ของโครงการในงวด

แรกมาแลว้ บริษทัจะนาํเงินดงักล่าวมาคืน เพื#อใชเ้ป็นเงินทุนสาํรองในกรณีฉุกเฉินต่อไป โดยกรณีฉุกเฉิน

อาจเกิดไดห้ลายสาเหตุ เช่น การรับชาํระเงินไม่เป็นไปตามแผน แต่บริษทัตอ้งสาํรองจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บเหมา

ช่วง หรือคู่คา้ไปก่อน ซึ# งเป็นกรณีเร่งด่วน หรือกรณีเครื#องจกัรเสียหายในระหวา่งการดาํเนินงานซึ#งจะตอ้งมี

ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัการซ่อมแซม เป็นตน้ โดยเหตุการดงักล่าวเป็นเรื#องปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 

ปัจจุบนัทั5ง 2 โครงการดงักล่าวขา้งตน้ เจา้ของโครงการไดช้ะลอการลงทุน ส่วนหนึ# งเกิดจากการบริหาร

จดัการภายใน และอีกส่วนหนึ#งเกิดจากกระบวนการจดัทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ#งแวดลอ้ม (EIA) จึง

ทาํใหเ้งินเพิ#มทุนที#บริษทัไดรั้บมานั5น บริษทัไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้แต่อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัคงมี

โครงการอื#นที#อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาผลตอบแทน และศึกษาความคุ้มค่าต่อการ



 

 

ดาํเนินงาน ซึ# งจะสามารถนาํมาทดแทนโครงการดงักล่าวขา้งตน้ได ้ทั5งนี5หากมีความคืบหนา้บริษทัจะแจง้ให้

ทราบต่อไป 

 

ดงันั5น ดว้ยเหตุที#กล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแนวทางในการบริหารจดัการเงินเพิ#มทุน

เพื#อใหเ้กิดประโยชน์อนัสูงสุดต่อบริษทั และผูถื้อหุน้ รวมทั5งเพื#อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัในปัจจุบนั เพื#อใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ5น จึงเห็นควรใหเ้ปลี#ยนแปลงวตัถุประสงคแ์ละ

แผนการใชเ้งินเพิ#มทุนจากเดิมที#กาํหนดไว ้เป็นดงัต่อไปนี5    

 

ลาํดบั วตัถุประสงค์และแผนการใช้เงนิ จาํนวน (ล้านบาท) 

1 เพื#อใชเ้ป็นเงินทุนสาํหรับการลงทุนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั และ

เพื#อใชเ้ป็นเงินทุนสาํหรับการรับงานในโครงการรับเหมาก่อสร้าง 

560 

 

จึงเรียนมาเพื#อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

      

               ( นายเชิดศกัดิ]  กูเ้กียรตินนัท ์) 

                   ประธานเจา้หนา้ที#บริหาร 


