ที# TRITN-SET 002-2563
วันที# 24 มกราคม 2563
เรื# อง
เรี ยน

แจ้งการแต่งตั5งประธานเจ้าหน้าที#การเงิน, การเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ#มทุนที#ได้รับจากการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ#มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ5ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั5งที# 1/2563 เมื#อ
วันที# 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติสาํ คัญในเรื# องดังต่อไปนี5
1. รับทราบการโอนย้ายนางนฤมล ฉัตรตะวัน ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที#การเงิน ของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ5ง
จํากัด (มหาชน) ไปดํารงตําแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าที#การเงิน ของบริ ษทั ไทรทัน เอ็นจีเนี ยริ# ง แอนด์ คอน
สตรัคชัน# จํากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั5งแต่วนั ที# 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป
2. มีมติให้แต่งตั5งนางสาวลลิตภัทร์ วาณิ ชย์เสริ มกุล เข้าดํารงตําแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าที#การเงิน ของบริ ษทั
ไทรทัน โฮลดิ5ง จํากัด (มหาชน) แทนนางนฤมล ฉัตรตะวัน โดยให้มีผลตั5งแต่วนั ที# 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ น
ต้นไป
3. มีมติให้แก้ไขเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ#มทุนที#ได้รับจากการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ#มทุนให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี5
(ก) วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุน ก่ อน เปลี#ยนแปลง
สื บเนื#องจากที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562 เมื#อวันที# 30 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ#มทุนโดย
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ#มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด จํานวน 2 ราย คือ Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of
Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จํานวน 1,400,000,000 หุน้ และ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(Brook) จํานวน 200,000,000 หุน้ รวมทั5งสิ5 นจํานวน 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าที#ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท โดย
มีราคาเสนอขายหุ น้ ละ 0.35 บาท และจากการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ#มทุนดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ได้รับเงินจาก
การเพิ#มทุนในครั5 งนั5น เป็ นเงิ นจํานวน 560,000,000 บาท ทั5งนี5 บริ ษทั ได้ช5 ี แจงเกี# ยวกับวัตถุประสงค์และ
แผนการใช้เงินเพิ#มทุนไว้ ซึ#งมีรายละเอียด ดังนี5
ลําดับ

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้ เงิน

จํานวนเงิน

ช่ วงเวลาการใช้ เงิน

(ล้ านบาท)

1

เพื# อ นํา ไปวางเป็ นหลัก ประกัน กับ ธนาคาร
สําหรับโครงการที#อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมความ
พร้อม สําหรับโครงการดังต่อไปนี5
§ โครงการก่ อ สร้ า งคลั ง เก็ บ นํ5 ามั น
(ประเทศพม่ า ) มู ล ค่ า ประมาณ 1,914

500

144

ประมาณเดือน ก.ค.2562

ลําดับ

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้ เงิน

จํานวนเงิน

ช่ วงเวลาการใช้ เงิน

(ล้ านบาท)

2

ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 24
เดื อ น คาดว่ า จะเริ# มดํา เนิ น งานได้
ในช่วงเดือน ส.ค.2562
§ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ค ลั ง เ ก็ บ ก๊ า ซ
ธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะ
ที# 1 มู ล ค่ า ประมาณ 9,000 ล้า นบาท
ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน คาด
ว่ า จะเริ# ม ดํา เนิ น งานได้ใ นช่ ว งเดื อ น
พ.ย.2562
เพื#อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสํารองไว้สําหรับ
การดําเนินงานใน 2 โครงการข้างต้น

รวม

405

ประมาณเดือน ต.ค.2562

60

ในระหว่างที#รอรับเงินค่า
งวดงานล่วงหน้าจาก
เจ้าของโครงการ และ/
หรื อเมื#อเริ# มต้นโครงการ

560

หมายเหตุ ที#มาของการคํานวณหลักประกันที#จะนําไปวางกับธนาคาร จํานวน 549 ล้านบาท
• หนังสื อคํ5าประกันเงินจ่ายล่วงหน้า ร้อยละ 10-20 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื#อเซ็นสัญญาและรับเงิน
ล่วงหน้าจนกระทัง# จบโครงการ)
• หนังสื อคํ5าประกันสัญญา ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื#อเซ็นสัญญาจนกระทัง# จบงาน)
• หนังสื อคํ5าประกันผลงาน ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื#องานเสร็ จ โดยขึ5นอยูก่ บั เงื#อนไขของ
ระยะเวลาในการรับประกันผลงาน)
คําอธิบายเพิมD เติมเกียD วกับเงินเพิมD ทุนตามวัตถุประสงค์ การเพิมD ทุน จํานวน 500 ล้ านบาท
เนื#องจากโครงการที#บริ ษทั จะเข้าไปดําเนินการนั5น บริ ษทั เป็ นเพียงผูร้ ับเหมาก่อสร้าง โดยเงินเพิ#มทุนจํานวo
500,000,000 บาท บริ ษทั จะนําไปวางเป็ นหลักประกันกับธนาคารเพื#อให้ธนาคารออกหนังสื อคํ5าประกันให้
เท่านั5น โดยบริ ษทั ไม่ได้นาํ เงินเพิ#มทุน จํานวน 500,000,000 บาท ไปใช้ลงทุนก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด
เพราะจํานวนเงิ นที# บริ ษทั ใช้ในการก่ อสร้ างนั5นจะมาจากเงิ นค่าจ้างรั บล่วงหน้าที# บริ ษทั เบิ กจากเจ้าของ
โครงการภายหลังจากที#บริ ษทั นําหนังสื อคํ5าประกันไปวางไว้แล้ว บริ ษทั จะได้รับเงินส่ วนแรกนี5ประมาณ 20
% ของมูลค่าโครงการ ซึ# งขึ5นอยูก่ บั แต่ละสัญญา และเงินอีกส่ วนหนึ# งจะมาจากค่าจ้างตามงวดงานที#บริ ษทั
ดําเนินการแล้วเสร็ จ ซึ# งเงินทั5งสองส่ วนนี5บริ ษทั จะนํามาใช้ดาํ เนินงานจนกระทัง# เสร็ จสิ5 นโครงการ ดังนั5น จึง
ทําให้บริ ษทั มีเงินทุนหมุนเวียนในส่ วนนี5 มาใช้จ่ายในการดําเนิ นโครงการได้จนสําเร็ จได้ โดยจํานวนเงินที#
บริ ษ ทั ต้อ งนํา มาวางเป็ นหลัก ประกัน กับ ธนาคาร โครงการก่ อ สร้ า งคลัง นํ5า มัน (พม่ า ) อยู่ใ นช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม 2562 เป็ นเงินจํานวน 144 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1

อยูใ่ นช่วงเดือนตุลาคม 2562 เป็ นเงินจํานวน 405 ล้านบาท รวมทั5ง 2 โครงการ บริ ษทั จะต้องใช้เงินทั5งสิ5 น
จํานวน 549 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30 ของมูลค่าหลักประกันทั5งหมดซึ# งจากจํานวนเงิ นดังกล่าวที#
บริ ษทั ต้องใช้น5 ัน บริ ษทั จะนําเงิ นที# ได้รับจากการเพิ#มทุ นในครั5 งนี5 จํานวน 500 ล้านบาท ไปวางไว้เป็ น
หลักประกันกับธนาคาร ส่ วนที#คงเหลืออีก จํานวน 49 ล้านบาท บริ ษทั จะนําเงินส่ วนหนึ# งที#บริ ษทั ได้รับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังนํ5ามัน (พม่า) จํานวน 382 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20 ของ
มูลค่าโครงการไปวาง ซึ#งจะทําให้บริ ษทั สามารถนําเงินไปวางเป็ นหลักประกันกับธนาคารได้ครบถ้วน แม้วา่
บริ ษทั จะนําเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังนํ5ามัน (พม่า) ไปวางเป็ นหลักประกันกับธนาคารซึ# งจะ
ทําให้เงินค่าจ้างรับล่วงหน้าคงเหลือ 333 ล้านบาท แต่บริ ษทั ก็จะได้รับเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของโครงการ
ก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase1 มาทดแทน ซึ# งจะทําให้ท5 งั 2 โครงการมีเงินหมุนเวียนใช้
ต่อเนื#องกันจนกระทัง# จบโครงการได้
คําอธิบายเพิมD เติมเกียD วกับเงินเพิมD ทุนตามวัตถุประสงค์ การเพิมD ทุน จํานวน 60 ล้ านบาท
สํา หรั บ เงิ น ทุ น หมุ น เวีย น จํา นวน 60 ล้า นบาท บริ ษ ทั สํา รองไว้สํา หรั บ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวีย นของการ
ดําเนิ นงานในโครงการก่อสร้างคลังเก็บนํ5ามัน (ประเทศพม่า) และโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติ
เหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที# 1 โดยที#มาของการประมาณการจํานวนเงินดังกล่าวมาจาก โครงการที#บริ ษทั
ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ# งจะต้องมีการซื5 อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรื อการซ่อมแซมพวกเครื# องจักรก่อนที#จะ
เข้าไปหน้างาน รวมถึงการสํารองไว้เพื#อค่าใช้จ่ายสําหรับการว่าจ้างคนงานเพื#อเข้าสํารวจพื5นที#ก่อนการเริ# ม
งาน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี5 บริ ษทั ได้ประมาณการไว้เป็ นเงิ น จํานวน 30 ล้านบาท ต่อเดื อน ดังนั5น
บริ ษทั จึงสํารองไว้เป็ นระยะเวลา 2 เดือน และเมื#อบริ ษทั ได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการในงวด
แรกมาแล้ว บริ ษทั จะนําเงินดังกล่าวมาคืน เพื#อใช้เป็ นเงินทุนสํารองในกรณี ฉุกเฉิ นต่อไป โดยกรณี ฉุกเฉิ น
อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การรับชําระเงินไม่เป็ นไปตามแผน แต่บริ ษทั ต้องสํารองจ่ายเงินให้กบั ผูร้ ับเหมา
ช่วง หรื อคู่คา้ ไปก่อน ซึ# งเป็ นกรณี เร่ งด่วน หรื อกรณี เครื# องจักรเสี ยหายในระหว่างการดําเนินงานซึ# งจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับการซ่อมแซม เป็ นต้น โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเรื# องปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
(ข) สาเหตุของการเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุน
ปั จจุบนั ทั5ง 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น เจ้าของโครงการได้ชะลอการลงทุน ส่ วนหนึ# งเกิ ดจากการบริ หาร
จัดการภายใน และอีกส่ วนหนึ#งเกิดจากกระบวนการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ# งแวดล้อม (EIA) จึง
ทําให้การดําเนิ นงานในทั5ง 2 โครงการต้องระงับไว้ก่อน แต่บริ ษทั ได้รับเงินเพิ#มทุนครบถ้วนแล้ว จํานวน
560,000,000 บาท ตั5งแต่ในช่ วงเดื อนกรกฎาคม 2562 ที# ผ่านมา จนถึ งปั จจุ บนั บริ ษทั เป็ นระยะเวลากว่า 6
เดือน และมีแนวโน้มว่าโครงการทั5ง 2 จะยังไม่สามารถเริ# มงานได้ในเร็ ว ๆ นี5 ทําให้เงินเพิ#มทุนที#บริ ษทั ได้รับ
มานั5น สู ญเสี ยโอกาสที#จะสร้างผลตอบแทนให้กบั บริ ษทั ได้ บริ ษทั ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อื#นใดได้
เพราะติดปั ญหาว่า การใช้เงินเพิ#มทุนบริ ษทั จะต้องใช้เงินตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินตามที#ได้รับ
อนุ ม ตั ิ จ ากที# ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ไว้ แต่ อ ย่างไรก็ต ามบริ ษ ทั ยัง คงมี แ ผนการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบอื# น ที# อ ยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ศึกษาผลตอบแทน และศึกษาความคุม้ ค่าต่อการดําเนินงาน ซึ# งจะสามารถ
นํามาทดแทนทั5ง 2โครงการดังกล่าวข้างต้นได้ ดังนั5น ทางออกของปั ญหาที#เกิดที#บริ ษทั จะต้องดําเนิ นการ
เปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุนต่อไป

(ค) วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน หลัง การเปลี#ยนแปลง
บริ ษทั ได้พิจารณาแนวทางในการบริ หารจัดการเงินเพิ#มทุนเพื#อให้เกิดประโยชน์อนั สู งสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือ
หุน้ รวมทั5งเพื#อให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั และรองรับแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต
เพื#อให้การดําเนิ นธุรกิจเกิดประสิ ทธิ ภาพอันสู งขึ5น โดยบริ ษทั มีความประสงค์จะเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์
และแผนการใช้เงินเพิ#มทุนจากวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุนเดิมที#กาํ หนดไว้ เป็ นดังต่อไปนี5
วัตถุประสงค์ และแผนการใช้ เงินเพิมD ทุน
เตรี ยมไว้เพื#อรองรับการใช้เป็ นเงินลงทุนสําหรับการขยายธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั
และเตรี ยมไว้เพื#อรองรับการใช้เป็ นเงินทุนสําหรับการดําเนิ นงานในโครงการ
รับเหมาก่อสร้าง

จํานวน (ล้ านบาท)
560

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการเกี#ยวกับการเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน
คณะกรรมการได้พิจารณาถึงแนวทางการเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุน โดยเห็นว่า
วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุนเดิมตามที#ได้รับอนุมตั ิจากที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั5น ปั จจุบนั มีความเสี# ยง
ที#จะไม่สามารถนําเงินที#ได้รับมาจากการเพิ#มทุนไปใช้ได้ เพราะวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุนเดิม
มีขอ้ จํากัด ซึ# งจากสถานะการณ์ในปั จจุบนั ความจําเป็ นในการใช้ในการใช้เงินเพิ#มทุนได้เปลี#ยนแปลงไปจาก
วันที#บริ ษทั ได้เคยขออนุมตั ิต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกที#บริ ษทั มิอาจควบคุมได้ ดังนั5น
วิธีการที#ดีที#สุดที#มิให้เงินเพิ#มทุนต้องสู ญเสี ยโอกาสในการเพิ#มมูลค่า และจะส่ งผลดีต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
ที#สุด คือ การเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุน เพื#อให้บริ ษทั สามารถนําเงินเพิ#มทุนไป
ใช้อย่างอื#นได้ตามความจําเป็ น เพื#อให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิจของบริ ษทั ทั5งในระยะสั5น และระยะยาวต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรให้นาํ เสนอเรื# องการเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุน
ต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยบริ ษทั จะนําเสนอเรื# องดังกล่าวให้ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ซึ# งจะจัด
ขึ5นภายในเดือนเมษายน 2563 ต่อไป
นอกจากนี5 กรณี ที#บริ ษทั นําเงิ นเพิ#มทุน จํานวน 560 ล้านบาท ไปลงทุนเพื#อขยายธุ รกิ จในโครงการใด ๆ
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์รายการได้มาและจําหน่ายไปซึ#งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื#อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิg กูเ้ กียรตินนั ท์)
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หาร

