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ที# TRITN-SET 017/2564 

วนัที# 30 กนัยายน 2564 

 

เรื#อง การลดทุนและการเพิ#มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ#มทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกัด  

(Private Placement: PP) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ#มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทั และกาํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัL งที# 1/2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สิ#งที#ส่งมาดว้ย  

1) สารสนเทศเกี#ยวกบัการไดม้าซึ#งสินทรัพยข์องบริษทั ไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน) 

2) สารสนเทศเกี#ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กบันายวิชาญ วชิรพงศ ์ซึ# งเป็นบุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement: PP)  

3) สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุน้สามญั รุ่นที# 5 (TRITN-W5) ของบริษทั ไทร
ทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน) 

4) สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที#ออกใหม่เพื#อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุ้นสามญั รุ่นที# 5 (TRITN-

W5) ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน) 

5) แบบรายงานการเพิ#มทุน (F53-4) 

6) สรุปรายละเอียดวตัถุประสงคที์#ยกเลิกและเพิ#มเติมใหม่ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน)(บริษทั) ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัL งที# 10/2564 ในวนัที# 30 กนัยายน 

2564 เวลา 14.00 น. ณ ประชุมใหญ่ของบริษทั เลขที# 60 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 19 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีมติที#สาํคญัตามรายละเอียดดงัต่อไปนีL  

 

1) อนุมติัให้เขา้ลงทุนซืLอและรับโอนกรรมสิทธิV ในที#ดินจากนายวิชาญ วชิรพงศ ์ตามโฉนดที#ดินเลขที# 18484 เลขที#ดิน 

3330 ตัL งอยู่ที#ตาํบลคลองกุ่ม อาํเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนืL อที#ดินรวม 4-3-26 ไร่ (ที#ดิน) ในมูลค่ารวม 

192,000,000 บาท โดยมีวิธีการชาํระค่าที#ดินดว้ยเงินสด จาํนวน 13,999,999.80 บาท และชาํระดว้ยหุน้สามญัเพิ#มทุน
ของบริษทัซึ#งมีมูลค่า จาํนวน 178,000,000.20 บาท มีรายละเอียดดงัต่อไปนีL  
ก. บริษทัจะดาํเนินการเสนอให้ที#ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออก

และเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื#อเสนอขาย
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แบบเฉพาะเจาะจงให้กบั นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ# งเป็นบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement: PP) โดยมีราคา
เสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัLงสิLน จาํนวน 178,000,000.20 บาท และใหรั้บชาํระค่าหุน้สามญั
เพิ#มทุนดงักล่าวดว้ยทรัพยสิ์นอื#นนอกจากตวัเงิน ทัLงนีL  ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ตํ#ากวา่ร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ทัLงนีL  ราคาตลาด 

หมายถึง ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลี#ยถ่วงนํL าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที#คณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เสนอ
วาระต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื#อขออนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนดงักล่าว ระหว่างวนัที# 8 

กนัยายน 2564 ถึงวนัที# 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ#ม (Premium) ในอตัราร้อย
ละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ# งราคาขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนให้กบับุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลด
จากราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที#ออกใหม่ในราคาตํ#ากวา่ราคาตลาดที#กาํหนดในประกาศ ทจ.
72/2558 ทัLงนีL  การกาํหนดราคาเสนอขายดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหว่างบริษทักบั
นายวิชาญ วชิรพงศ ์ซึ# งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื#อประโยชน์ที#ดีที#สุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็น
สาํคญั โดยบริษทัไม่ประสงคที์#จะออกและเสนอขายหุน้ในราคาตํ#ากวา่ราคาตลาดเพื#อประโยชนข์องบริษทัและ
ผูถื้อหุน้โดยรวม อยา่งไรกต็าม หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุนใหก้บับุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวตํ#ากวา่ร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัก่อนที#ตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั#งรับหุน้สามญัในส่วนเพิ#มทุนดงักล่าวเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ที#ห้ามมิให้ผูล้งทุนนาํหุ้นสามญัเพิ#มทุนที#ไดรั้บจากการเสนอขายทัLงหมด 

ออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที#หุ้นสามญัเพิ#มทุนของบริษทัเริ# มทาํการซืLอขายในตลาด
หลกัทรัพย  ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที#หุ้นสามญัเพิ#มทุนของบริษทัเริ#มทาํการซืLอขายในตลาด
หลกัทรัพย ์ฯ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที#ถูกสั#งหา้มขายดงักล่าวไดใ้น
จาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทัLงหมดที#ถูกสั#งห้ามขาย ตามหลกัหลกัเกณฑ์ที#กาํหนดในประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื# อง หลกัเกณฑ์ เงื#อนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น
บุริมสิทธิในส่วนเพิ#มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัที# 11 พฤษภาคม 2558 (และที#ไดมี้การ
แกไ้ขเพิ#มเติม) 

ข. บริษทัจะดาํเนินการชาํระเงินค่าที#ดินดว้ยเงินสดอีกส่วนหนึ#ง เป็นเงินจาํนวน 13,999,999.80 บาท 

ค. นายวชิาญ วชิรพงศ ์จะดาํเนินการโอนที#ดินและบริษทัจะดาํเนินการรับโอนที#ดินเพื#อเป็นการชาํระค่าหุน้สามญั
เพิ#มทุนของบริษทัแทนการชาํระดว้ยเงินสด ภายหลงัจากที#ไดรั้บอนุมติัจากที#ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ง. กรณีที#ประชุมผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัการเพิ#มทุน และวาระที#เกี#ยวขอ้งกบัการเพิ#มทุนในวาระใดวาระหนึ#ง บริษทัจะ
ดาํเนินการยกเลิกการเขา้ลงทุนซืLอและรับโอนกรรมสิทธิV ในที#ดินจากนายวชิาญ วชิรพงศ ์ต่อไป  
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สําหรับการรับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ#มทุนดังกล่าวด้วยทรัพยสิ์นอื#นนอกจากตวัเงิน กล่าวคือ บริษทัจะรับโอน
กรรมสิทธิV ในที# ดินตามโฉนดที# ดินเลขที#  18484 เลขที# ดิน  3330 ตัL งอยู่ ที# ต ําบลคลองกุ่ ม  อํา เภอบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร เนืLอที#ดินรวม 4-3-26 ไร่ จากนายวิชาญ วชิรพงศ์ โดยมูลค่ารวมของค่าตอบแทนในการเขา้ทาํ
รายการในครัL งนีL  เป็นมูลค่าที#ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษทัผูป้ระเมินทรัพยสิ์น คือ บริษทั ไทยประเมินราคา 
ลินน์ ฟิลลิปส์ จาํกดั ซึ# งเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที#ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ที#ไดป้ระเมินไว ้
จาํนวน 192,600,000 บาท  

 

การรับโอนกรรมสิทธิV ในที#ดินดงักล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ#งสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนที# ทจ.20/2551 เรื#อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#มีนยัสําคญัที#เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ# ง
ทรัพยสิ์น (รวมถึงที#ไดแ้กไ้ขเพิ#มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#อง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ# งทรัพยสิ์น พ.ศ.2547 (รวมที#ไดแ้กไ้ข
เพิ#มเติม) (ประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไป) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 6.06 เมื#อคาํนวณจากงบ
การเงินรวมของบริษทั สิLนสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2564 ซึ# งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมู์ลค่าสิ#งตอบแทน และ
เมื#อนาํขนาดรายการดงักล่าวมาคาํนวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ# งสินทรัพยที์#เกิดขึLนในระหว่าง 6 

เดือนที#ผา่นมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 8.71 ตามเกณฑมู์ลค่าสิ#งตอบแทน ซึ# งเป็นขนาดรายการที#มีมูลค่า
ตํ#ากว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลกัทรัพยเ์พื#อเป็นการชาํระค่าตอบแทนทรัพยสิ์นที#ไดม้านัLน โดยบริษทัจะยื#นขอ 

ให้ตลาดหลกัทรัพย ์ฯ รับหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไปนัLน บริษทัจึงไดจ้ดัทาํรายการและ
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์ฯ โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามบญัชีทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป
ซึ#งสินทรัพย ์ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี#ยวกบัการไดม้าซึ#งสินทรัพยข์องบริษทั (สิ#งที#ส่งมาดว้ย 1) โดย
ไม่ตอ้งขออนุมติัจากที#ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

2) เห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุน้เพื#อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 16,274,215.40 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,144,755,193.40 บาท โดย
วธีิการตดัหุน้สามญัที#ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 162,742,154 หุน้ มูลค่าหุน้ที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซึ# งเป็นหุน้
ที#ไดจ้ดัสรรไวส้าํหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA (ไม่รวมถึง
หุ้นสามญัเพิ#มทุนที#ออกและเสนอขายเพื#อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที# 4 (TRITN-

W4)) 
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3) เห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุน้เพื#อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื#อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยมีรายละเอียดแก้ไขเป็นดังนีL  “ข้อ  4. ทุนจดทะเบียน 
1,144,755,193.40 บาท (หนึ2งพันหนึ2งร้อยสี2สิบสี2ล้านเจ็ดแสนห้าหมื2นห้าพันหนึ2งร้อยเก้าสิบสามบาทสี2สิบสตางค์) 
แบ่งออกเป็น 11,447,551,934 หุ้น (หนึ2งหมื2นหนึ2งพันสี2ร้อยสี2สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื2นหนึ2งพันเก้าร้อยสามสิบสี2
หุ้น) มูลค่าหุ้นที2ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 11,447,551,934 หุ้น (หนึ2งหมื2น
หนึ2งพนัสี2ร้อยสี2สิบเจด็ล้านห้าแสนห้าหมื2นหนึ2งพนัเก้าร้อยสามสิบสี2หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-” 

 

4) เห็นชอบให้นําเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้นเพื#อพิจารณาอนุมัติการเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จํานวน 

296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 

1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าที#ตราไวหุ้้นละ 0.10 

บาท เพื#อ (ก) เสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดั (ข) เพื#อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุน้สามญั
ของบริษทั รุ่นที# 5 (TRITN-W5) และ (ค) เพื#อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุ้นสามญัของ
บริษทั รุ่นที# 4 (TRITN-W4) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ#มทุน (F53-4)(สิ#งที#ส่งมาดว้ย 5) 

 

5) เห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุน้เพื#อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื#อให้
สอดคล้องกับการเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยมีรายละเอียดแก้ไขเป็นดังนีL  “ข้อ  4. ทุนจดทะเบียน 
1,441,598,673.20 บาท (หนึ2งพันสี2ร้อยสี2สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื2นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี2สิบสตางค์) 
แบ่งออกเป็น 14,415,986,732 หุ้น (หนึ2งหมื2นสี2พนัสี2ร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื2นหกพนัเจ็ดร้อยสามสิบสองหุ้น) 
มูลค่าที2ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 14,415,986,732 หุ้น (หนึ2งหมื2นสี2พนัสี2ร้อย
สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื2นหกพนัเจด็ร้อยสามสิบสองหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-” 

 

6) เห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุน้เพื#อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 

593,333,334 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื#อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหก้บั นายวิชาญ วชิรพงศ ์ซึ# งเป็น
บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัLงสิLน จาํนวน 

178,000,000.20 บาท และการรับชาํระค่าหุน้สามญัเพิ#มทุนดว้ยทรัพยสิ์นอยา่งอื#นนอกจากตวัเงิน ทัLงนีL  ราคาเสนอขาย
หุน้ละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ตํ#ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ทัLงนีL  ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลี#ยถ่วงนํL าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที#คณะกรรมการของบริษทั
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มีมติใหเ้สนอวาระต่อที#ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื#อขออนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุนดงักล่าว ระหวา่งวนัที# 
8 กนัยายน 2564 ถึงวนัที# 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุน้ โดยคิดเป็นส่วนเพิ#ม (Premium) ในอตัราร้อย
ละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ# งราคาขายหุน้สามญัเพิ#มทุนใหก้บับุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคา
ตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที#ออกใหม่ในราคาตํ#ากวา่ราคาตลาดที#กาํหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ทัLงนีL  
การกาํหนดราคาเสนอขายดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหว่างบริษทักบันายวิชาญ วชิรพงศ ์

ซึ# งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื#อประโยชน์ที#ดีที#สุดของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดยบริษทัไม่ประสงค์
ที#จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาตํ#ากว่าราคาตลาดเพื#อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม 

หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนให้กบับุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวตํ#ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บริษทัก่อนที#ตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั#งรับหุ้นสามญัในส่วนเพิ#มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ที#
หา้มมิใหผู้ล้งทุนนาํหุน้สามญัเพิ#มทุนที#ไดรั้บจากการเสนอขายทัLงหมด ออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่
วนัที#หุ้นสามญัเพิ#มทุนของบริษทัเริ#มทาํการซืLอขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที#หุ้น
สามญัเพิ#มทุนของบริษทัเริ#มทาํการซืLอขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถ
ทยอยขายหุ้นที#ถูกสั#งห้ามขายดงักล่าวไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทัLงหมดที#ถูกสั#งห้ามขาย ตามหลกั
หลกัเกณฑที์#กาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#อง หลกัเกณฑ ์เงื#อนไข และวิธีการพิจารณาคาํ
ขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ#มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัที# 11 พฤษภาคม 

2558 (และที#ไดมี้การแกไ้ขเพิ#มเติม) 

 

นอกจากนีL  การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ในครัL งนีL  เป็นการเสนอขายหุน้ที#ออกใหม่ของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยที#ประชุมผูถื้อหุน้มีมติกาํหนดราคา
เสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทจ.72/2528 เรื#องการอนุมติัให้
บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที#ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั ดงันัLน นอกจากบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที#
ประชุมผูถื้อหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จาํนวนเสียงทัLงหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถื้อหุน้ที#มีส่วนไดเ้สีย
ในที#ประชุมแลว้ บริษทัยงัตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุนที#ออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลในวงจาํกดั
จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ 

 

อยา่งไรก็ตาม การออกและเสนอขายสามญัเพิ#มทุนใหก้บั นายวิชาญ วชิรพงศ ์มิใช่เป็นการออกและเสนอขายใหก้บั
บุคคลเกี#ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ.21/2551 เรื#องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#เกี#ยว
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โยงกนั (รวมถึงที#ไดแ้กไ้ขเพิ#มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#องการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมถึงที#ไดแ้กไ้ขเพิ#มเติม)  

 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนในครัL งนีL  คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ที#ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
มอบหมายใหก้รรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที#
บริหาร หรือบุคคลที#ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื#อนไข 

และรายละเอียดอื#น ๆ ที#จาํเป็นและเกี#ยวเนื#องกบัการออก และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุนตามที#จาํเป็นและสมควร
ภายใตก้ฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง  ซึ# งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การกาํหนด การแกไ้ข เพิ#มเติม รายละเอียดเกี#ยวกบัการออก 

เสนอขาย จดัสรร และจองซืLอหุ้นสามญัเพิ#มทุน วนัและเวลาที#เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุน และวิธีการ
ชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ#มทุน การดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอียดที#เกี#ยวขอ้ง การติดต่อและการยื#นขอ
อนุญาตต่อกระทรวงพาณิชย  ์สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(ก.ล.ต.) ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื#น ๆ ที#เกี#ยวขอ้ง การลงนาม แกไ้ข เปลี#ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสาร
คาํขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที#จาํเป็นและเกี#ยวขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซืLอ และส่งมอบหุน้สามญัเพิ#ม
ทุนดงักล่าว และการนาํหุ้นสามญัเพิ#มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์ฯ และมีอาํนาจในการ
ดาํเนินการอื#นใดที#จาํเป็นและสมควรเพื#อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุนเพื#อเสนอขายให้กบับุคคลใน
วงจาํกดัของบริษทัสาํเร็จลุล่วงไปได ้

 

รายละเอียดของการออก และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนของบริษทั  และรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงขอ้มูลของผูล้งทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี#ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนแบบเฉพาะเจาะจง
ใหก้บันายวชิาญ วชิรพงศ ์ซึ# งเป็นบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement: PP)(สิ#งที#ส่งมาดว้ย 2) 

 

7) เห็นชอบให้นาํเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้นเพื#อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุ้น
สามญัของบริษทั รุ่นที# 5 (TRITN-W5) จาํนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมี
เศษหุ้นให้ปัดทิLง) และกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น และอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ#มทุน (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 (สิ#งที#ส่งมาดว้ย 3 และ 4)  
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ทัLงนีL  กาํหนดวนักาํหนดรายชื#อผูถื้อหุ้นที#มีสิทธิไดรั้บใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวนัที# 27 ธันวาคม 2564 

(Record Date) โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที#
คณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดและเปลี#ยนแปลง
หลกัเกณฑ ์เงื#อนไข และรายละเอียดอื#น ๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ไดทุ้กประการตามที#เห็นสมควรและ
ภายใตข้อบอาํนาจที#กฎหมายกาํหนด อาทิ การจดัสรร การกาํหนดวนัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ การ
กาํหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื#อรองรับการเปลี#ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที#เกี#ยวขอ้ง รวมถึงการนาํใบสาํคญั
แสดงสิทธิ TRITN-W5 และหุ้นสามญัที#ออกเพื#อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 เขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้งอื#น 

และการแต่งตัLงผูรั้บมอบอาํนาจช่วง รวมทัLงมีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามที#จาํเป็นและเกี#ยวเนื#องกบัการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัL งนีL ไดทุ้กประการ ทัLงนีL  การกาํหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื#องจากตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากที#ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัL งที# 1/2564 ของบริษทั 

 

8) เห็นชอบให้นําเสนอต่อที#ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื#อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ#มทุน  จํานวนไม่เกิน 

2,968,434,798 หุน้ มูลค่าหุน้ที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็นดงันีL  
ก. จดัสรรไวส้ําหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement: PP) กล่าวคือ นายวชิาญ วชิรพงศ ์จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ 

ข. จดัสรรหุน้ไวส้าํหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุน้สามญัของบริษทั รุ่นที# 
5 (TRITN-W5) จาํนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หุน้ 

ค. จดัสรรหุน้ไวส้าํหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุน้สามญัของบริษทั รุ่นที# 4 (TRITN-

W4) จาํนวนไม่เกิน 30,924,412 หุน้ 

 

9) เห็นชอบให้นําเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้นเพื#อพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ#มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั เพื#อให้
สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยการยกเลิกวตัถุประสงค์เดิมออก จํานวน 14 ข้อ และเพิ#มเติม
วตัถุประสงคใ์หม่เขา้ไปอีก จาํนวน 11 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตาม (สิ#งที#ส่งมาดว้ย 6) 

 

10) เห็นชอบให้นาํเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้นเพื#อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพื#อให้สอดคลอ้ง
กบัการแกไ้ขเพิ#มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เป็นดงันีL  
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จากเดมิ :  “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจาํนวน 71 ขอ้ รายละเอียดตามแนบ บมจ ที#แนบ” 
แก้ไขเป็น :  “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจาํนวน 68 ขอ้ รายละเอียดตามแนบ บมจ ที#แนบ” 

 

11) อนุมติัให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัL งที# 1/2564 ในวนัที# 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารไทรทนั 

ชัLน 2 หอ้งประชุมใหญ่ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน) เลขที# 60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 และกาํหนดรายชื#อผูถื้อหุน้ที#มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัL งที# 1/2564 ในวนัที# 15 ตุลาคม 2564 (Record Date : RD)(ขึLนเครื#องหมาย XM หรือวนัที#ไม่มีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัL งที# 1/2564 ในวนัที# 14 ตุลาคม 2564) ซึ# งในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัL งที# 
1/2564 ในครัL งนีL มีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนีL   

 

วาระที# 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ# งประชุมไปเมื#อวนัที# 27 เมษายน 2564 

วาระที# 2 รับทราบการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ# งสินทรัพยโ์ดยการเขา้ลงทุนซืLอที#ดินบริเวณถนนเสรีไทย จาํนวน 1 

แปลง 
วาระที# 3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จาํนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัที#
ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 162,742,154 หุน้ มูลค่าหุน้ที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

วาระที# 4 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ#มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

วาระที# 5 พิจารณาอนุมติัการเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก จาํนวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จาํนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

วาระที# 6 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ#มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ#มทุน
จดทะเบียนของบริษทั 

วาระที# 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้
ละ 0.10 บาท เพื#อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหก้บั นายวชิาญ วชิรพงศ ์ซึ# งเป็นบุคคลในวงจาํกดั (Private 

Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัLงสิLน จาํนน 178,000,000.20 บาท 

และใหรั้บชาํระค่าหุน้สามญัเพิ#มทุนดงักล่าวดว้ยทรัพยสิ์นอื#นนอกจากตวัเงิน 
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วาระที# 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที# 5 (TRITN-

W5) จาํนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุน้
ใหปั้ดทิLง) 

วาระที# 9 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าหุ้นที#ตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท เป็นดงันีL  
ก. จดัสรรไวส้าํหรับรองรับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลใน

วงจาํกดั (Private Placement: PP) กล่าวคือ นายวชิาญ วชิรพงศ ์จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ 

ข. จดัสรรหุน้ไวส้าํหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุน้สามญัของ
บริษทั รุ่นที# 5 (TRITN-W5) จาํนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หุน้ 

ค. จดัสรรหุน้ไวส้าํหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุน้สามญัของบริษทั รุ่นที# 
4 (TRITN-W4) จาํนวนไม่เกิน 30,924,412 หุน้ 

วาระที# 10 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ#มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

วาระที# 11 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ#มเติมวตัถุประสงค์
ของบริษทั 

วาระที# 12 พิจารณาเรื#องอื#น ๆ (ถา้มี) 

 

อนึ#ง การพิจารณาในวาระที# 5,6,7,8,9 เป็นการพิจารณาวาระที#เกี#ยวเนื#องกนั ดงันัLน หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ#ง
ไม่ไดรั้บอนุมติัจากที#ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะยกเลิกการเสนอวาระที#เกี#ยวขอ้งทัLงหมด 

 

โดยมอบอาํนาจให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที#บริหาร และ/หรือบุคคลที#ประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที#บริหาร มอบอาํนาจใหด้าํเนินการใด ๆ ที#เกี#ยวขอ้งกบัการเรียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น ครัL งที# 1/2564 ซึ# งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัL งที# 1/2564 การแก้ไข
เปลี#ยนแปลง วนั เวลา สถานที# และรายละเอียดอื#น ๆ ของการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัL งที# 1/2564 และการ
พิจารณาแกไ้ขหรือเปลี#ยนแปลงวนักาํหนดรายชื#อผูถื้อหุน้หุน้เพื#อสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัL งที# 1/2564 

หากบริษทั ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและขอ้มูลเพื#อส่งให้กับผูถื้อหุ้นภายใน
ระยะเวลาที#กาํหนด หรือเกิดเหตุการณ์ที#มีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปลี#ยนแปลงรายละเอียด ตามความจาํเป็นหรือตาม
ความเหมาะสม ทัLงนีLตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื#อนไขที#กฎหมายกาํหนดไว ้
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จึงเรียนมาเพื#อโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

        (นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

       ประธานเจา้หนา้ที#การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

11 

 

             สิ#งที#ส่งมาดว้ย 1 

 

สารสนเทศเกี4ยวกบัการได้มาซึ4งสินทรัพย์ 
ของ 

บริษทั ไทรทนั โฮลดิCง จาํกดั (มหาชน) 
วนัที4 30 กนัยายน 2564 

 
 

ตามที#ที#ประชุมคณะกรรมการ ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครัL งที# 10/2564 ในวนัที# 30 กนัยายน 

2564 มีมติอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุนซืLอ และรับโอนกรรมสิทธิV ในที#ดินจากนายวิชาญ วชิรพงศ ์ตามโฉนดที#ดินเลขที# 18484 เลขที#ดิน 3330 

ตัLงอยู่ที#ตาํบลคลองกุ่ม อาํเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนืLอที#ดินรวม 4-3-26 ไร่ (ที#ดิน) ในมูลค่ารวม 192,000,000 บาท โดยมี
วิธีการชําระค่าที# ดินด้วยเงินสด จํานวน 13,999,999.80 บาท และชําระด้วยหุ้นสามัญเพิ#มทุนของบริษัทซึ# งมีมูลค่า จํานวน 

178,000,000.20 บาท มีรายละเอียดดงัต่อไปนีL  
 

ก. บริษทัจะดาํเนินการเสนอใหที้#ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที#ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื#อเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหก้บั นายวชิาญ วชิรพงศ ์ซึ# งเป็นบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุน้
ละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัLงสิLน จาํนน 178,000,000.20 บาท และใหรั้บชาํระค่าหุน้สามญัเพิ#มทุนดงักล่าวดว้ย
ทรัพยสิ์นอื#นนอกจากตวัเงิน ทัLงนีL  ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท  เป็นราคาไม่ตํ#ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทัLงนีL  ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคาํนวณจาก
ราคาถวัเฉลี#ยถ่วงนํL าหนกัของหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 

วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที#คณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื#อขอ
อนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนดงักล่าว ระหว่างวนัที# 8 กนัยายน 2564 ถึงวนัที# 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 

0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ#ม (Premium) ในอตัราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ# งราคาขายหุ้นสามญั
เพิ#มทุนให้กบับุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที#
ออกใหม่ในราคาตํ#ากว่าราคาตลาดที#กาํหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ทัLงนีL  การกาํหนดราคาเสนอขายดงักล่าว
ขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหว่างบริษทักบันายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ# งมีความสมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื#อประโยชน์ที#ดีที#สุดของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดยบริษทัไม่ประสงคที์#จะออกและเสนอขายหุน้
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ในราคาตํ#ากว่าราคาตลาดเพื#อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ#มทุนให้กบับุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวตํ#ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษทัก่อนที#ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะสั#งรับหุน้สามญัในส่วนเพิ#มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ที#หา้มมิใหผู้ล้งทุนนาํ
หุน้สามญัเพิ#มทุนที#ไดรั้บจากการเสนอขายทัLงหมด ออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที#หุน้สามญัเพิ#ม
ทุนของบริษทัเริ#มทาํการซืLอขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที#หุน้สามญัเพิ#มทุนของ
บริษทัเริ#มทาํการซืLอขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที#
ถูกสั#งห้ามขายดงักล่าวไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทัLงหมดที#ถูกสั#งห้ามขาย ตามหลกัหลกัเกณฑ์ที#
กาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#อง หลกัเกณฑ ์เงื#อนไข และวธีิการพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้
สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ#มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัที# 11 พฤษภาคม 2558 (และที#
ไดมี้การแกไ้ขเพิ#มเติม) 

ข. บริษทัจะดาํเนินการชาํระเงินค่าที#ดินดว้ยเงินสดอีกส่วนหนึ#ง เป็นเงินจาํนวน 13,999,999.80 บาท 

ค. นายวชิาญ วชิรพงศ ์จะดาํเนินการโอนที#ดินและบริษทัจะดาํเนินการรับโอนที#ดินเพื#อเป็นการชาํระค่าหุน้สามญัเพิ#ม
ทุนของบริษทัแทนการชาํระดว้ยเงินสด ภายหลงัจากที#ไดรั้บอนุมติัจากที#ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ง. กรณีที#ประชุมผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการเพิ#มทุน และวาระที#เกี#ยวขอ้งกบัการเพิ#มทุนในวาระใดวาระหนึ# ง บริษทัจะ
ดาํเนินการยกเลิกการเขา้ลงทุนซืLอและรับโอนกรรมสิทธิV ในที#ดินจากนายวชิาญ วชิรพงศ ์ต่อไป  

 

การรับโอนกรรมสิทธิV ในที#ดินดงักล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ#งสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนที# ทจ.20/2551 เรื#อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#มีนยัสาํคญัที#เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ# งทรัพยสิ์น (รวมถึงที#ได้
แกไ้ขเพิ#มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั
จดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ# งทรัพยสิ์น พ.ศ.2547 (รวมที#ไดแ้กไ้ขเพิ#มเติม) (ประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไป) โดยมี
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 6.06 เมื#อคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทั สิLนสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2564 ซึ# งเป็นขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑมู์ลค่าสิ#งตอบแทน และเมื#อนาํขนาดรายการดงักล่าวมาคาํนวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ# ง
สินทรัพยที์#เกิดขึLนในระหวา่ง 6 เดือนที#ผา่นมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 8.71 ตามเกณฑมู์ลค่าสิ#งตอบแทน ซึ# งเป็นขนาด
รายการที#มีมูลค่าตํ#ากวา่ร้อยละ 15 และมีการออกหลกัทรัพยเ์พื#อเป็นการชาํระค่าตอบแทนทรัพยสิ์นที#ไดม้านัLน และตามที#บริษทัได้
ออกหลกัทรัพยเ์พื#อเป็นการชาํระค่าตอบแทนทรัพยสิ์นที#ไดม้านัLน โดยบริษทัจะยื#นขอใหต้ลาดหลกัทรัพย ์ฯ รับหลกัทรัพยด์งักล่าว
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป 

 

ดงันัLน บริษทัจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดที#สาํคญัของการเขา้ทาํรายการ และเปิดเผยขอ้มูลของการ เขา้ทาํรายการต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันีL   



   
 

13 

 

1.  วนั เดือน ปี ที4เกดิรายการ  
บริษทัจะดาํเนินการทาํรายการไดม้าซึ# งสินทรัพยภ์ายหลงัจากที#ไดรั้บอนุมติัจากที#ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ของบริษทั ครัL งที# 

1/2564 ซึ# งจะจดัใหมี้ขึLนในวนัที# 24 พฤศจิกายน 2564  

 

2.  คู่กรณทีี4เกี4ยวข้องและความสัมพนัธ์กบับริษทั 
สําหรับธุรกรรมการรับโอนที4ดนิ  
ผูโ้อน :    นายวชิาญ วชิรพงศ ์

ผูรั้บโอน :  บริษทั ไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ :  ผู ้โอนไม่ มีความสัมพันธ์ ใด  ๆ  กับบริษัท  ดังนัL น  การ เข้าทํารายการดังก ล่ าว จึง 
ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที#เกี#ยวโยงกนัตามประกาศ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ. 2/2551 

เรื#อง หลกัเกณฑใ์นการ ทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั ลงวนัที# 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที#ไดมี้ 

การแกไ้ขเพิ#มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#อง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด ทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 

ลงวนัที# 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงที#ไดมี้การแกไ้ขเพิ#มเติม)  

 
สําหรับธุรกรรมการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ4มทุน  
ผูจ้ดัสรร :   บริษทั ไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน) 

ผูไ้ดรั้บจดัสรร :   นายวชิาญ วชิรพงศ ์
ลกัษณะความสมัพนัธ์ :  ผู ้ไ ด้ รั บจัดสรรไ ม่ มี คว ามสัมพันธ์ ใ ด  ๆ  กับบ ริษัท  ดังนัL น  การ เข้าทํา ร า ยก าร 

     ดังก ล่ าว จึ งไ ม่ เข้าข่ า ย เ ป็นรายการ ที# เ กี# ย วโยงกันตามประกาศ  คณะกรรมการ 
     กํากับตลาดทุนที#  ทจ .  21/2551 เ รื# อง  หลัก เกณฑ์ในการ  ทํารายการที# เ กี# ยวโยงกัน  

     ล ง วัน ที#  31 สิ งห าคม  2551 (ร วม ถึ ง ที# ไ ด้ มี ก า ร  แก้ไ ข เพิ# ม เ ติ ม )  และประก าศ 
     คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง  ประเทศไทย  เ รื# อง  การ เ ปิด เผยข้อ มูลและ 
     การปฏิบัติการของบ ริษัทจด  ทะ เ บียนในรายการ ที# เ กี# ย วโยงกัน  พ .ศ .  2546 ลง 
     วนัที# 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงที#ไดมี้การแกไ้ขเพิ#มเติม)  

 

 

 



   
 

14 

 

3.  จาํนวนเงนิและรายละเอยีดของหลกัทรัพย์ที4ออกเพื4อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ4งสินทรัพย์  
บริษทัตกลงจะซืLอที#ดินตามโฉนดที#ดินเลขที# 18484 เลขที#ดิน 3330 ตัLงอยูที่#ตาํบลคลองกุ่ม อาํเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เนืLอที#ดินรวม 4-3-26 ไร่ จากนายวชิาญ วชิรพงศ ์ในมูลค่ารวมทัLงสิLน จาํนวน 192,000,000 บาท โดยมีวธีิการชาํระค่าที#ดินดว้ยเงินสด 

จาํนวน 13,999,999.80 บาท และชาํระดว้ยหุน้สามญัเพิ#มทุนของบริษทัซึ#งมีมูลค่า จาํนวน 178,000,000.20 บาท ดงันีL  
 

ก. การออกหลกัทรัพย์เพื4อชําระค่าตอบแทน 
บริษทัจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ มูลค่าที#ตราไว ้หุน้ละ 0.10 บาท 

เพื#อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement: PP) กล่าวคือ นายวิชาญ วชิรพงศ ์(“ผูล้งทุน”) ที#มิใช่บุคคลที#เกี#ยวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ. 21/2551 เรื# อง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั (รวมถึงที#ไดแ้กไ้ข
เพิ#มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื#อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
ในรายการที#เกี#ยวโยง กนั พ.ศ. 2546 (รวมถึงที#ไดแ้กไ้ขเพิ#มเติม) โดยบริษทัจะรับชาํระค่าหุน้เพิ#มทุนดว้ยทรัพยสิ์นอยา่งอื#นนอกจาก
ตวัเงิน ดว้ยวิธีการโอนกรรมสิทธิV ในที#ดินของผูล้งทุนให้แก่บริษทั โดยกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม
ทัLงสิLน จาํนวน 178,000,000.20 บาท  

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที#บริหาร และ/หรือ บุคคลที#ไดรั้บ
มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนด และ/หรือแกไ้ขเปลี#ยนแปลงรายละเอียดอื#น ๆ ที#เกี#ยวขอ้งกบั 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ#มทุนใหก้บับุคคลในวงจาํกดัไดซึ้# งจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที# เกี#ยวขอ้ง ซึ# งรวมถึง
แต่ไม่จาํกดัเพียงเรื#องดงัต่อไปนีL   

1) การกาํหนด แกไ้ข เพิ#มเติม รายละเอียดเกี#ยวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซืLอหุน้สามญัเพิ#มทุน วนัและเวลา
ที#เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ#มทุน และวธีิการชาํระ ค่าหุน้สามญัเพิ#มทุน รวมทัLงดาํเนินการต่าง ๆ อนัเกี#ยวเนื#อง
กบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซืLอหุน้สามญัเพิ#มทุน ดงักล่าวและการดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอียด
ที#เกี#ยวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาด หลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานอื#น ๆ ที#เกี#ยวขอ้ง 

2) การลงนาม แกไ้ขเปลี#ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคาํขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที#จาํเป็น และเกี#ยวขอ้งกบัการ
เสนอขาย จดัสรร จองซืLอและส่งมอบหุ้นสามญัเพิ#มทุนดงักล่าว ซึ# งรวมถึงการติดต่อ และการยื#น คาํขออนุญาต 

เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชย ์สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงาน ราชการหรือ
หน่วยงานอื#น ๆ ที#เกี#ยวขอ้ง และการนาํหุ้นสามญัเพิ#มทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมี
อาํนาจในการดาํเนินการอื#นใดอนัจาํเป็นและสมควรเพื#อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุนเพื#อเสนอขาย 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ของบริษทั สาํเร็จลุล่วงไปได ้ 

3) ดาํเนินการใด ๆ ที#จาํเป็นและเห็นสมควรเพื#อความสาํเร็จลุล่วงของการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ทุกประการ 
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บริษทัไดก้าํหนดวนัจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัL งที# 1/2564 ในวนัที# 24 พฤศจิกายน 2564 และ กาํหนดวนักาํหนดรายชื#อผู ้
ถือหุ้นที#มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในวนัที# 15 ตุลาคม 2564 เพื#อใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สําหรับการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัL งที# 1/ 2564  

 
ข. การชําระค่าตอบแทนด้วยเงนิสด 
บริษทัจะดาํเนินการชาํระค่าตอบแทนค่าที#ดินอีกส่วนหนึ#งที#คงเหลือจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุนตามขอ้ ก. 

ดว้ยเงินสด จาํนวน 13,999,999.80 บาท เพื#อให้ครบถว้นตามขอ้ตกลงในการซืLอขายที#ดินในครัL งนีL  จาํนวน 192,000,000 บาท โดย
บริษทัจะใชเ้งินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษทัชาํระค่าตอบแทนดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีกระแสเงินสดที#เพียงพอ จึง
ทาํใหก้ารชาํระดว้ยเงินสดดงักล่าวจะไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัอยา่งแน่นอน 

 

4.  รายละเอยีดของสินทรัพย์ที4ได้มา  
บริษทัจะไดรั้บโอนกรรมสิทธิV ในที#ดินของบริษทั นายวิชาญ วชิรพงศ ์ตามโฉนดที#ดินเลขที# 18484 เลขที#ดิน 3330 ตัLงอยูที่#

ตาํบลคลองกุ่ม อาํเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนืLอที#ดินรวม 4-3-26 ไร่ ในมูลค่าที#ดินทัLงสิLน จาํนวน 192,000,000 บาท ซึ# งเป็น
มูลค่าของค่าตอบแทนที#ไม่สูงกวา่ราคาประเมินของบริษทั ไทยประเมินราคา ลินน ์ฟิลลิปส์ จาํกดั ซึ# งเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที#
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ที#ไดป้ระเมินไว ้เป็นเงิน จาํนวน 192,600,000 บาท 
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5.  ลกัษณะโดยทั4วไปของรายการ และขนาดของรายการ  
5.1  ลกัษณะโดยทั4วไปของรายการ  

บริษทัจะไดม้าซึ# งกรรมสิทธิV ในที#ดินเพื#อเป็นการรับชาํระค่าหุน้สามญัเพิ#มทุนแทนการชาํระดว้ยเงินสด สาํหรับหุน้สามญั
เพิ#มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที#ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ซึ# งเขา้ข่ายกรณีบริษทัมีการออกหลกัทรัพยเ์พื#อ
เป็นการตอบแทนการไดม้าซึ#งสินทรัพยน์ัLน  

 

5.2  การคาํนวณขนาดรายการ  
การพิจารณาขนาดของรายการไดม้าซึ# งสินทรัพยน์ัLน มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 6.06 เมื#อคาํนวณจากงบ

การเงินรวมของบริษทั สิLนสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2563 ซึ# งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสิ#งตอบแทน และเมื#อนาํขนาด
รายการดงักล่าวมาคาํนวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ# งสินทรัพยที์#เกิดขึLนในระหว่าง 6 เดือนที#ผ่านมา จะมีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ# งตอบแทน ซึ# งเป็นขนาดรายการที#มีมูลค่าตํ#ากว่าร้อยละ 15 และมีการออก
หลกัทรัพยเ์พื#อเป็นการตอบแทนการไดม้าซึ# งสินทรัพยน์ัLน โดยบริษทัจะยื#นขอใหรั้บหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ต่อไป บริษทัจึงมีหนา้ที#จดัทาํรายงาน และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามบญัชี
ทา้ยประกาศ รายการ ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ# งสินทรัพย ์โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากที#ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ซึ# งมีรายละเอียดการ
คาํนวณขนาดรายการดงันีL   
 

ลาํดบั หลกัเกณฑ์ เกณฑ์การคาํนวณ 
ขนาดรายการ  

(ร้อยละ) 
1 เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยที์#มีตวัตนสุทธิ - - 

2 เกณฑก์าํไรสุทธิ - - 

3 เกณฑมู์ลค่ารวมของสิ#งตอบแทน 
มูลค่ารายการที#จ่ายหรือไดรั้บ x 100 

สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 
6.06 

4  เกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพย ์ - - 

 

6.  มูลค่ารวมของสิ4งตอบแทน และเกณฑ์ที4ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ4งตอบแทน  
มูลค่ารวมของสิ#งตอบแทนสาํหรับการเขา้ทาํรายการจาํนวนทัLงสิLน 192,000,000 บาท ซึ# งเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนที#ไม่สูง

กวา่ราคาประเมินของบริษทัผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที#ไดป้ระเมินไวเ้ป็นเงินจาํนวน 192,600,000 บาท 
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7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี4ยวกบัการตกลงเข้าทาํรายการ  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ทาํรายการในครัL งนีL  มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

และผูถื้อหุน้ของบริษทั ดว้ยเหตุที#มูลค่ารวมของสิ#งตอบแทนสาํหรับการเขา้ทาํรายการเป็น ราคาที#ไม่สูงกวา่ราคาประเมินของบริษทั
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที#ไดป้ระเมินไว ้ประกอบกบัทรัพยสิ์นที#ไดม้าบริษทัสามารถนาํไปใชเ้พื#อก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ 

ดงันีL  
1) มีทาํเลที#ตัLงที#ดี อยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่งที#สะดวก ใกลเ้ส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นทรัพยสิ์นที#
สามารถสร้างมูลค่าเพิ#มได ้

2) สามารถนาํไปเป็นหลกัประกนัใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย เพื#อขอสินเชื#อสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื#อนาํวงเงินสินเชื#อ
มาใชใ้นโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 

3) ในกรณีที#บริษทัตอ้งการระดมเงินทุนดว้ยวธีิการออกหุน้กู ้บริษทัสามารถนาํที#ดินแปลงดงักล่าวไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํLา
ประกนัได ้

4) สามารถนาํที#ดินไปรองรับการพฒันาโครงการในอนาคตของบริษทั ซึ# งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษทัใหเ้ติบโต
มากยิ#งขึLน ทัLงนีLบริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดเ้กี#ยวกบัการพฒันาโครงการดา้นอสงัหาริมทรัพยเ์พื#อขาย  

5) บริษทัมีสินทรัพยเ์พิ#มขึLน โดยที#ไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการเขา้ซืLอทรัพยสิ์น จึงสามารถเก็บเงินสดไวใ้ชใ้นกิจการอื#น
ต่อไปได ้

 

นอกจากนีL  บริษทัจะยื#นขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหรั้บหลกัทรัพยที์#บริษทัออกใหเ้พื#อเป็นการตอบ
แทนการไดม้าซึ#งสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป  

 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที4แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการของ
บริษทั ตามข้อ 7. ข้างต้น  

 - ไม่มี –  
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สิ#งที#ส่งมาดว้ย 2 

 

สารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพิ4มทุนแก่บุคคลในวงจาํกดั 
บริษทั ไทรทนั โฮลดิCง จาํกดั (มหาชน) 

วนัที4  30 กนัยายน 2564 

 
 

ตามที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัL งที# 10/2564 ของบริษทัไทรทนั โฮลดิLง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) เมื#อวนัที# 30 กนัยายน 

2564 ไดมี้มติให้เพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก จาํนวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 1,144,755,193.40 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูล
ค่าที#ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื#อ (ก) เสนอขายให้กบับุคคลในวงจาํกดั (ข) เพื#อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอ
หุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที# 5 (TRITN-W5) และ (ค) เพื#อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืLอหุ้นสามญัของบริษทั 

รุ่นที# 4 (TRITN-W4) นัLน 

โดยที# (ก) เป็นกรณีการเพิ#มทุนเพื#อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement : PP) 

กล่าวคือ นายวิชาญ วชิรพงศ ์ และบริษทัจะรับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ#มทุนดงักล่าวดว้ยทรัพยสิ์นอยา่งอื#นแทนการชาํระดว้ยเงินสด 

โดยจะนําเสนอต่อที#ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัL งที# 1/2564 ในวนัที# 24 พฤศจิกายน 2564 เพื#อพิจารณาอนุมติัการเพิ#มทุนดังมี
รายละเอียดต่อไปนีL    

 

1. รายละเอยีดของการเสนอขายหุ้น  
บริษทัจะออกและจดัสรรหุน้ไม่เกิน จาํนวน 593,333,334  หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ใหแ้ก่นายวิชาญ วชิรพงศ ์(ผู ้

ลงทุน) ซึ# งเป็นบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement : PP) โดยจัดสรรที#ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นมูลค่าทัL งสิLน 

178,000,000.20 บาท  เพื#อชาํระค่าซืL อที#ดินตามโฉนดที#ดินเลขที# 18484 เลขที#ดิน 3330 ตัL งอยู่ที#ตาํบลคลองกุ่ม อาํเภอบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เนืLอที#ดินรวม 4-3-26 ไร่ จากนายวชิาญ วชิรพงศ ์ 
ผูล้งทุนไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที#เกี#ยวโยงกนัของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที# 

ทจ. 21/2551 เรื#อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั (และที#แกไ้ขเพิ#มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื# อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และที#แกไ้ข
เพิ#มเติม) (“ประกาศรายการที#เกี#ยวโยงกนั”) รวมถึงไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบักรรมการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั และ
ผูที้#เกี#ยวขอ้งของกรรมการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั 
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ทัLงนีL  ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท  เป็นราคาไม่ตํ#ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทัLงนีL  ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลี#ยถ่วงนํL าหนกัของหุ้นของบริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที#คณะกรรมการของบริษทัมีมติให้
เสนอวาระต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื#อขออนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนดงักล่าว ระหว่างวนัที# 8 กนัยายน 2564 ถึง
วนัที# 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุน้ โดยคิดเป็นส่วนเพิ#ม (Premium) ในอตัราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ# งราคาขาย
หุน้สามญัเพิ#มทุนใหก้บับุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที#ออกใหม่
ในราคาตํ#ากวา่ราคาตลาดที#กาํหนดในประกาศ ทจ.72/2558  

ทัLงนีL  การกาํหนดราคาเสนอขายดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหว่างบริษทักบันายวิชาญ วชิรพงศ ์

ซึ# งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื#อประโยชน์ที#ดีที#สุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั โดยบริษทัไม่ประสงคที์#จะออกและ
เสนอขายหุน้ในราคาตํ#ากวา่ราคาตลาดเพื#อประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

 

วนัที4 ราคาเฉลี4ย (บาทต่อหุ้น) วนัที4 ราคาเฉลี4ย  (บาทต่อหุ้น) 
8 ก.ย. 64 0.31 20 ก.ย.64 0.30 

9 ก.ย. 64 0.31 21 ก.ย. 64 0.29 

10 ก.ย. 64 0.30 22 ก.ย. 64 0.29 

13 ก.ย. 64 0.29 23 ก.ย. 64 0.29 

14 ก.ย. 64 0.29 27 ก.ย. 64 0.28 

15 ก.ย. 64 0.29 28 ก.ย. 64 0.29 

16 ก.ย. 64 0.29 29 ก.ย. 64 0.28 

17 ก.ย. 64 0.29   

 

อยา่งไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนให้กบับุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวตํ#ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้ของบริษทัก่อนที#ตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั#งรับหุน้สามญัในส่วนเพิ#มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ที#หา้มมิใหผู้ ้
ลงทุนนาํหุน้สามญัเพิ#มทุนที#ไดรั้บจากการเสนอขายทัLงหมด ออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที#หุน้สามญัเพิ#มทุนของ
บริษทัเริ#มทาํการซืLอขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที#หุน้สามญัเพิ#มทุนของบริษทัเริ#มทาํการซืLอขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที#ถูกสั#งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจาํนวนร้อยละ 
25 ของจาํนวนหุ้นทัL งหมดที#ถูกสั#งห้ามขาย ตามหลกัหลกัเกณฑ์ที#กาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื# อง 
หลกัเกณฑ ์เงื#อนไข และวธีิการพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ#มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 
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ลงวนัที# 11 พฤษภาคม 2558 (และที#ไดมี้การแกไ้ขเพิ#มเติม) รวมทัLง บริษทัจะตอ้งดาํเนินการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะ
ซืLอหุน้สามญัเพิ#มทุนของบริษทั รุ่นที# 4 (TRITN-W4) ต่อไป 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทุนในครัL งนีL  คณะกรรมการบริษทัได้เสนอขอให้ที#ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
มอบหมายให้กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หน้าที#บริหาร และ/หรือ
บุคคลที#ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์ 
เงื#อนไข และรายละเอียดอื#น ๆ ที#จาํเป็นและเกี#ยวเนื#องกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุนตามที#จาํเป็นและสมควรภายใต้
กฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง ซึ# งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การกาํหนดวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุน เป็นตน้  
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โครงสร้างการถือหุน้ก่อน และหลงัการทาํรายการเสนอและออกขายหุน้สามญัแก่บุคคลในวงจาํกดั, การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ TRITN-W4, การจดัสรร TRITN-W5 แก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัทีK 9 สิงหาคม 2564 ผูถื้อหุน้ จาํนวน 10 รายแรก ดงัต่อไปนีMคาดวา่จะเป็นดงันีM   

 

ลาํดบั รายชื+อผู้ถือหุ้นของบริษทั 

ก่อนการทาํรายการ 
ณ วนัที+ 29 กนัยายน 2564 

บุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) 

กรณผู้ีถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ
แปลงสภาพ TRITN-W4 

(เตม็จาํนวน) 

กรณผู้ีถือหุ้นเดมิใช้สิทธิแปลง

สภาพ TRITN-W5 
เตม็จาํนวน( ) 

จาํนวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มเตชะอบุล1 
ก. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล 

ข. นายสดาวธุ เตชะอุบล 

 

1,668,100,100 

205,000,000 

 

14.99 

1.84 

 

1,668,100,100 

205,000,000 

 

14.23 

1.75 

 

1,668,100,100 

205,000,000 

 

13.85 

1.70 

 

2,001,720,120 

246,000,000 

 

13.92 

1.71 

2 นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 1,115,000,000 10.02 1,115,000,000 9.51 1,115,000,000 9.26 1,338,000,000 9.30 

3 นายวชิาญ วชิรพงศ2์ 0 0 593,333,334 5.06 593,333,334 4.93 712,000,000 4.95 

4 นายลํMาพนัธุ์ พรรธนประเทศ 474,000,000 4.26 474,000,000 4.04 474,000,000 3.94 568,800,000 3.95 

5 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 331,755,494 2.98 331,755,494 2.83 331,755,494 2.76 398,106,592 2.77 

6 บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)3 242,069,155 2.18 242,069,155 2.07 282,069,155 2.34 330,482,986 2.30 

 
1 นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายสดาวธุ เตชะอุบล ไม่ไดเ้ขา้ซื;อหลกัทรัพยม์าในระยะเวลาเดียวกนั และไม่มีพฤติกรรมร่วมกนักระทาํเพืFอเขา้ครอบงาํกิจการ (Acting in concert) 
2 นายวชิาญ วชิรพงศ ์ไดรั้บการจดัสรรหุน้ PP ในครั; งนี;  และไดรั้บสิทธิ TRITN-W5  
3 บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 และใชสิ้ทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ทั;งจาํนวน ภายหลงัจากวนัขึ;นเครืFองหมาย XW จึงไม่ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ TRITN-W5 เฉพาะในส่วน TRITN-W4 
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ลาํดบั รายชื+อผู้ถือหุ้นของบริษทั 

ก่อนการทาํรายการ 
ณ วนัที+ 29 กนัยายน 2564 

บุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) 

กรณผู้ีถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ
แปลงสภาพ TRITN-W4 

(เตม็จาํนวน) 

กรณผู้ีถือหุ้นเดมิใช้สิทธิแปลง

สภาพ TRITN-W5 
เตม็จาํนวน( ) 

จาํนวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

7 นายปรีชา อภินนัทก์ลู 217,000,000 1.95 217,000,000 1.85 217,000,000 1.80 260,400,000 1.81 

8 USB AG HONG KONG BRACH 214,739,700 1.93 214,739,700 1.83 214,739,700 1.78 257,687,640 1.79 

9 นายมงคล ปัฐพาณิชยโ์ชติ 155,000,000 1.39 155,000,000 1.32 155,000,000 1.29 186,000,000 1.29 

10 นางสาวณฐัฐาพญา วสิิฐธนบดีกร 153,408,870 1.38 153,408,870 1.31 153,408,870 1.27 184,177,044 1.28 

11 ผูถื้อหุน้อืKน 6,351,478,615 57.08 6,351,478,615 54.19 6,351,478,615 52.75 7,621,687,938 52.98 
12 Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of AAEF34 0 0 0 0 280,000,0005 2.33 280,000,000 1.95 

 จาํนวนหุ้นทัMงหมด 11,127,551,934 100.00 11,720,885,268 100.00 12,040,885,268 100.00 14,385,062,320 100.00 

 
4Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of AAEF3 เป็นผูถื้อหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 และใชสิ้ทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ทั;งจาํนวน ภายหลงัจากวนัขึ;นเครืFองหมาย XW จึงไม่ไดรั้บการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 เฉพาะในส่วน TRITN-W4 
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2. ชื#อและข้อมูลของบุคคลในวงจาํกดัที#จะได้รับการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุน 

 

รายชื#อ จาํนวนหุ้นที#จดัสรร 
(หุ้น) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่ารวม 

(บาท) 

อาชีพ ที#อยู่ 

นายวชิาญ วชิรพงศ ์ 593,333,334 0.30 178,000,000.20 นกัธุรกิจ 29/9 หมู่ที8  9 ตําบลบ้าน

โพธิ?  อาํเภอเสนา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

 

3. วตัถุประสงค์ เหตุผล และความจาํเป็นของการออก และจดัสรรหุ้นเพิ#มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

เพื8อให้ไดม้าซึ8 งทรัพยสิ์นที8มีศกัยภาพที8บริษทัจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ภายหลงัจากที8บริษทั

ไดรั้บโอนกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นแลว้ กล่าวคือ ทรัพยสิ์นดงักล่าว มีทาํเลที8ตัQงที8ดี อยูใ่นยา่นเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่ง

ที8สะดวก ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที8 ดินจึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ8มได้ และบริษัทยงัสามารถนําที8 ดินไปเป็น

หลกัประกนักบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ สาํหรับการขอวงเงินสินเชื8อมาใชใ้นโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในอนาคตบริษทั และ/

หรือบริษทัยอ่ย รวมถึงในกรณีที8บริษทัตอ้งการระดมทุน เช่น การออกหุ้นกูบ้ริษทัสามารถนาํที8ดินไปเป็นหลกัประกนัได ้

อีกทัQงออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8มทุนไปชาํระเป็นค่าที8ดินในครัQ งนีQ  บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินสดที8มี ทาํให้บริษทัยงัคง

สภาพคล่องทางการเงินไวไ้ดเ้ช่นเดิม สุดทา้ยบริษทัอาจจะนาํที8ดินไปรองรับการพฒันาโครงการดา้นอสังหาริมทรัพยเ์พื8อ

ขายในอนาคตของบริษทัได ้ซึ8 งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษทัใหเ้ติบโตมากยิ8งขึQน  

 

4. หลกัเกณฑ์ วธีิการเลือก และบุคคลในวงจาํกดั  

 คณะกรรมการบริษทั เห็นว่านกัลงทุน ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที8เกี8ยวโยงกนัของบริษทัฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที8 ทจ.21/2551 เรื8อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที8เกี8ยวโยงกนั (ฉบบัประมวล) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื8อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการที8เกี8ยวโยงกนั พ.ศ.2546 รวมถึงไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบักรรมการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั และผูที้8

เกี8ยวขอ้งของกรรมการ ผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั และเป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที8มีฐานะทางการเงิน

มั8นคง  

 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี#ยวกบัการเพิ#มทุน 

5.1 เหตุผลและความจาํเป็น และความสมเหตุสมผลของการเพิ#มทุน 

 บริษทัมีเหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ8มทุนในครัQ งนีQ  เนื8องจากตอ้งนาํหุ้นสามญัเพิ8มทุนไปชาํระเป็นค่าที8ดิน

แทนเงินสดเพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งที8ดินของ นายวิชาญ วชิรพงศ ์ตามโฉนดที8ดินเลขที8 18484 เลขที8ดิน 3330 ตัQงอยูที่8ตาํบลคลองกุ่ม 
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อาํเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนืQ อที8ดินรวม 4-3-26 ไร่ ซึ8 งที8ดินแปลงดังกล่าว เป็นที8ดินที8มีทาํเลที8ตัQ งที8ดี อยู่ใกล้

ศูนยก์ารคา้หลายแห่ง มีเส้นทางสญัจรไปมาไดส้ะดวกและหลายเส้นทาง รวมไปถึงมีเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีส้มตดัผา่น 

คณะกรรมการ จึงเลง็เห็นถึงโอกาสที8จะสามารถพฒันาศกัยภาพในที8ดินเพื8อนาํที8ดินแปลงดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 

อีกทัQง มูลค่าของค่าตอบแทนสาํหรับการรับโอนที8ดินเป็นราคาที8ไม่สูงกวา่ราคาประเมินของบริษทัผูป้ระเมินที8ไดป้ระเมินไว ้

และการเพิ8มทุนโดยการรับชาํระค่าหุน้ดว้ยทรัพยสิ์นอยา่งอื8นในครัQ งนีQ  บริษทัไม่ตอ้งชาํระค่าที8ดินดว้ยเงินสดทัQงจาํนวน จึง

ถือวา่การเพิ8มทุนดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เพราะสามารถที8จะนาํเงินสดไปใชป้ระโยชน์

อยา่งอื8นต่อไปได ้

แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษทัสามารถดาํเนินการเพิ8มทุนในครัQ งนีQ สําเร็จลุล่วง บริษทัจะมีทรัพยสิ์นที8สามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ได ้ในอดีตที8ผา่นมาส่วนใหญ่บริษทัจะถือเงินสดเป็นหลกั โดยไม่มีสินทรัพยใ์นรูปแบบอื8น   

 

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที#ได้รับจากการเพิ#มทุนและความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุน 

การออกและจดัสรรหุน้ใหน้กัลงทุนเป็นการออกหุน้เพื8อชาํระค่าที8ดิน และนกัลงทุนจะโอนกรรมสิทธิ? ในที8ดินมา

ชาํระค่าหุน้แทนการชาํระดว้ยเงินสด ซึ8 งบริษทัจะไม่ไดรั้บเงินเพิ8มทุนเป็นเงินสดจากการทาํรายการในครัQ งนีQ  

 

5.3 ผลกระทบที#คาดว่าจะเกิดขึPนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลดําเนินงาน
ของบริษทั 

 บริษทัจะไดรั้บโอนกรรมสิทธิ? ในที8ดินที8มีศกัยภาพที8สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ได ้จะส่งผลให้

ฐานะทางการเงินเขม้แขง็ และบริษทัมีความมั8นคงมากยิ8งขึQน  

 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อความเหมาะสมของราคาเสนอขายและที#มาของการกาํหนดราคาเสนอขาย 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนใหก้บับุคคลในวงจาํกดัในครัQ งนีQ  มี

ความเหมาะสม และมิไดท้าํให้ผูถื้อหุ้นเดิมเสียเปรียบ ซึ8 งไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์และส่วนไดเ้สียรวมถึงผลกระทบที8จะเกิดขึQน

แลว้ เนื8องจากราคาดงักล่าวเป็นราคาที8ถูกกาํหนดขึQนมา โดยเป็นราคาไม่ตํ8ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทัQงนีQ  ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลี8ยถ่วง

นํQ าหนกัของหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อน

วนัที8คณะกรรมการของบริษทัมีมติใหเ้สนอวาระต่อที8ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื8อขออนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ8ม

ทุนดงักล่าว ในระหว่างวนัที8 8 กนัยายน 2564 ถึงวนัที8 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ8ม 

(Premium) ในอตัราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด จึงเป็นเพื8อประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  
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7. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษทัเกี#ยวกบัการพจิารณาและตรวจสอบข้อมูล และศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน  

คณะกรรมการของบริษทัขอรับรองวา่คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณา และตรวจสอบ

ขอ้มูลของนกัลงทุน และการมีกรรมสิทธิ? ในที8ดินที8ถือครองนัQน และมีความเห็นว่านกัลงทุนเป็นผูล้งทุนที8มีศกัยภาพ และ

เป็นผูถื้อกรรมสิทธิ? จริง และไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั รวมถึงไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบักรรมการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และ

ผูบ้ริหารของบริษทั และผูที้8เกี8ยวขอ้งของกรรมการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที8กรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหน้าที8ด้วยความซื8อสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัในเรื8องที8เกี8ยวกบัการเพิ8มทุนในครัQ งนีQ  และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที8ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหาย

แก่บริษัท  ผู ้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา  85 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที8แกไ้ขเพิ8มเติม) และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที8นัQนเป็นเหตุใหก้รรมการ

หรือบุคคลที8มีความเกี8ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทัอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรับผดิชอบในการส่งคืนประโยชน์

ดงักล่าวแก่บริษทัได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ8 งถือหุน้หรือมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนเสียงทัQงหมดของ

บริษทั จะแจง้ใหบ้ริษทัดาํเนินการดงักล่าวได ้ซึ8 งหากบริษทัไม่ดาํเนินการตามที8ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที8ได้

แจง้ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัQนแทนบริษทัได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และที8แกไ้ขเพิ8มเติม) 

 

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) เฉพาะกรณกีารเสนอขายหุ้นเพิ#มทุนแก่บุคคลในวงจาํกดั 

8.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)  

= จาํนวนหุ้นสามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั / (จาํนวนหุ้นสามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่บุคคลใน

วงจาํกดั + จาํนวนหุน้ที8ชาํระแลว้)  

= 593,333,334 / (593,333,334 + 11,127,551,934)  

= 5.06 % 

หมายเหตุ: ในกรณีที8มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-

W4 ทัQงจาํนวน บริษทัจะมีจาํนวนหุ้นที8จาํหน่ายแลว้ทัQงหมดเท่ากบั 12,040,885,268 หุ้น ซึ8 งจะมีผลกระทบต่อ

สิทธิในการออกเสียงเท่ากบั 4.93 % 

 

8.2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)  

ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุ้นไดเ้นื8องจาก บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตร

มาสล่าสุด 

 

8.3. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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= (0.2968-0.2970) /0.2968 

= -0.05% 

โดย “ราคาตลาดหลงัเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ที8ชาํระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้เพิ8มทุนที8เสนอขาย

แก่บุคคลในวงจาํกดั x จาํนวนหุ้นสามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั) / (จาํนวนหุ้นที8ชาํระแลว้ + 

จาํนวนหุน้สามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั)  

= (0.2968 x 11,127,551,934) + (0.30 x 593,333,334) / (11,127,551,934 + 593,333,334)) 

= 0.2970 บาท  

 

หมายเหตุ: ในกรณีที8มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 

ทัQงจาํนวน บริษทัจะมีจาํนวนหุน้ที8จาํหน่ายแลว้ทัQงหมดเท่ากบั 12,040,885,268 หุน้ ซึ8 งจะมีผลกระทบต่อต่อราคา

หุน้ เท่ากบั -0.98% โดย "ราคาตลาดหลงัเสนอขาย”  

= (0.2968 x 11,447,551,934 + (0.30 x 593,333,334)+(0.40x320,000,000)/ (11,447,551,934 + 

593,333,334+320,000,000) 

= 0.2997 บาท  

 

9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) กรณีการเสนอขายหุ้นเพิ#มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด และการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที#จะซืPอหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRITN-W5”) (รวมบุคคลในวงจํากัด 1 

ราย) 
9.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)  

9.1.1. กรณีผูใ้ชสิ้ทธิ TRITN-W5 ทัQงจาํนวนเป็นผูถื้อหุน้เดิม (รวมบุคคลในวงจาํกดั 1 ราย) 

= (จาํนวนหุ้นสามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั + จาํนวนหุ้นสามญัเพื8อรองรับการใชสิ้ทธิ TRITN-

W5) / (จาํนวนหุน้ที8ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้สามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั + จาํนวนหุน้สามญัเพื8อ

รองรับการใชสิ้ทธิ TRITN-W5)  

= (593,333,334 + 2,344,177,052) / (11,127,551,934 + 593,333,334 + 2,344,177,052)  

 = 20.89% 

หมายเหตุ: ในกรณีที8มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 

ทัQงจาํนวน บริษทัจะมีจาํนวนหุ้นที8จาํหน่ายแลว้ทัQงหมดเท่ากบั 14,385,062,320 หุ้น ซึ8 งจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน

การออกเสียงเท่ากบั 20.42 % 
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9.2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)  

ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุ้นไดเ้นื8องจาก บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตร

มาสล่าสุด 

 

9.3. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= (0.2968-0.2892) /0.2968 

= 2.58% 

โดย “ราคาตลาดหลงัเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ที8ชาํระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้เพิ8มทุนที8เสนอขาย

แก่บุคคลในวงจาํกดั x จาํนวนหุ้นสามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั) + (ราคาใชสิ้ทธิ TRITN-W5 x 

จาํนวนหุน้สามญัเพื8อรองรับการใชสิ้ทธิ TRITN-W5)/ (จาํนวนหุน้ที8ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้สามญัเพิ8มทุนที8เสนอ

ขายแก่บุคคลในวงจาํกดั + จาํนวนหุน้สามญัเพื8อรองรับการใชสิ้ทธิ TRITN-W5)  

= ((0.2968 x 11,127,551,934) + (0.30 x 593,333,334) + (0.25 x 2,344,177,052)) / (11,127,551,934+ 593,333,334 

+ 2,344,177,052) 

= 0.2892 บาท  

หมายเหตุ: ในกรณีที8มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 

ทัQงจาํนวน บริษทัจะมีจาํนวนหุ้นที8จาํหน่ายแลว้ทัQงหมดเท่ากบั 14,385,062,320 หุ้น ซึ8 งจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน

การออกเสียงเท่ากบั 1.75 % 

= ((0.2968 x 11,127,551,934) + (0.30 x 593,333,334) + (0.25 x 2,344,177,052) +(0.40x320,000,000)) / 

(11,127,551,934+ 593,333,334 + 2,344,177,052+320,000,000) 

= 0.2916 บาท  

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบนรายงานนีQ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

________________________________________________________ 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
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สิ8งที8ส่งมาดว้ย 3 

 

รายละเอยีดการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซืPอหุ้นสามญั รุ่นที# 5 
ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิPง จาํกดั (มหาชน) 

 
 
1. รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ประเภทของหลกัทรัพยที์8เสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิที8จะซืQ อหุ้นสามัญของบริษัท  ไทรทัน  โฮลดิQง  จํากัด 

(มหาชน) รุ่นที8 5 (“TRITN-W5” หรือ “ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ระบุชื8อผูถื้อและเปลี8ยนมือได ้

จาํนวนที8ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัที8ออกเพื8อรองรับ : ไม่เกิน 2,344,177,052 หุ้น มูลค่าหุ้นที8ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20.96% 

ของจาํนวนหุ้นที8จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัQงหมดของบริษทั จาํนวน 11,127,551,934 

หุน้ มูลค่าหุน้ที8ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัที8ออกและเสนอขาย 

วธีิการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลงัจากการ

จดัสรรหุน้แก่บุคคลในวงจาํกดัเสร็จสิQนแลว้ 

วนักาํหนดรายชื8อเพื8อสิทธิในการจองหรือ  

ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

: บริษทักาํหนดวนักาํหนดรายชื8อผูถื้อหุ้นที8มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิ TRITN-W5 (Record Date) ในวนัที8 27 ธนัวาคม 2564 

อตัราส่วนการจดัสรร : 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษใหปั้ดทิQง) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 จาํนวน 1 หน่วย (หนึ8งหน่วย) สามารถใชสิ้ทธิ

ซืQอหุน้สามญัเพิ8มทุนของบริษทัได ้1 หุน้ (หนึ8งหุน้)  

ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาหุน้ละ 0.25 บาท ซึ8 งเป็นราคาที8มีส่วนลด 15.78% จากราคาตลาด (ราคาถวั

เฉลี8ยถ่วงนํQ าหนักยอ้นหลัง 15 วนั (8 กันยายน 2564 – 29 กันยายน 2564) ที8  

0.2968 บาทต่อหุ้น) ทัQงนีQ  ราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี8ยนแปลงในภายหลงัตาม

เงื8อนไขการปรับสิทธิ 

วนัที8ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วัน ที8  13 มกราคม  2565 หรือวัน ที8 คณะกรรมการ  และ /หรือประธาน

กรรมการบริหารพิจารณากาํหนด หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากที8ประชุมผูถื้อหุน้ 

วนัใชสิ้ทธิครัQ งแรก :  31 มีนาคม 2565 

วนัใชสิ้ทธิครัQ งสุดทา้ย :  12 มกราคม 2567 (ตรงกบัวนัหมดอายขุอง TRITN-W5) 
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ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : วนัใช้สิทธิคือวนัทาํการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ

ธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W5 โดยสามารถเริ8มใชสิ้ทธิครัQ งแรกไดใ้นวนัทาํ

การสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ภายหลงัจากวนั

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดวนัแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ 5 วนัทาํการ

ก่อนวนัใชสิ้ทธิ  

 

ยกเวน้การแจง้แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิครัQ งสุดทา้ย ใหแ้สดงความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ย ในกรณีที8วนัใช้

สิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทั ใหเ้ลื8อนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการถดัไป 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะนาํ TRITN-W5 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที8 เกิดจากการใช้

สิทธิ          

: บริษทัจะนาํหุน้สามญัที8ออกเพื8อรองรับการใชสิ้ทธิตาม TRITN-W5 ที8ออกและ

เสนอขายในครัQ งนีQ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชนอื์8น : หุน้สามญัที8ออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัQ งนีQ  จะมีสิทธิและ

ฐานะของหุน้เทียบเท่ากบัหุน้สามญัของบริษทัที8ออกไปก่อนหนา้นีQ ทุกประการ 
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การปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

: 

 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื8อเกิด

เหตุการณ์หนึ8งดงัต่อไปนีQ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื8อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน

ของผูถื้อ TRITN-W5 ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

1) เมื8อมีการเปลี8ยนแปลงมูลค่าที8ตราไวข้องหุ้นบริษทั อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้  

2) เมื8อบริษทัเสนอขายหุน้ที8ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที8ต ํ8ากวา่ราคาหุน้ที8คาํนวณ

ได้ตามวิธีการที8ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัQนหรือราคาตลาด

ในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัQน และเป็นวิธีการคาํนวณตามที8ระบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ  

3) เมื8อบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที8ออกใหม่

โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นที8ออกใหม่เพื8อรองรับหุ้นกู้

แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ตํ8ากวา่ราคาหุน้ที8คาํนวณตาม

วิธีที8ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดง

สิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ

ใบสําคัญแสดงสิทธินัQ น  และเป็นวิธีการคํานวณตามที8ได้ระบุไว้ใน

ขอ้กาํหนดสิทธิ  

4) เมื8อบริษทัจ่ายเงินปันผลทัQงหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที8ออกใหม่ให้แก่        

ผูถื้อหุน้  

5) เ มื8 อบริษัท จ่าย เ งินปันผลเป็นเ งินซึ8 ง เ กินกว่าอัตราที8 ระบุไว้ในข้อ             

กาํหนดสิทธิ  

6) เมื8อมีกรณีอื8นใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 ที8ทาํให้ผลประโยชน์

ตอบแทนใด ๆ ที8ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเมื8อมีการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม  

 

ทัQงนีQ  บริษทัอาจตอ้งดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื8ออนุมติัการเพิ8มทุนจด

ทะเบียนใหเ้พียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ และมอบหมาย

ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลที8ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดเงื8อนไข และรายละเอียดอื8น ๆ ที8เกี8ยวขอ้งกบัการปรับ

หรือการเปลี8ยนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ 

ข้อกําหนดกรณีที8 มีใบสําคัญแสดงสิทธิ

เหลืออยู ่

: บริษทัจะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที8เหลืออยูท่ ัQงจาํนวน  

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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เงื8อนไขอื8น ๆ : ใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที8

คณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจ

ในการ 

1) กาํหนดและเปลี8ยนแปลง หลกัเกณฑ ์เงื8อนไข และรายละเอียดอื8น ๆ ของ

ใบสําคญัแสดงสิทธินีQ ได้ทุกประการตามที8เห็นสมควรและภายใตข้อบ

อาํนาจที8กฎหมายกาํหนด อาทิ การจดัสรร การกาํหนดวนัออกและเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ การกาํหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื8อรองรับ

การเปลี8ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญั

แสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ 

ที8เกี8ยวขอ้ง รวมทัQง ดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี8ยวเนื8อง

กบัใบสําคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าว ซึ8 งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้น

สามญัที8ออกเพื8อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการ

ขออนุญาตต่อหน่วยงานที8เกี8ยวขอ้ง และการแต่งตัQงผูรั้บมอบอาํนาจช่วง 

รวมทัQงมีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามที8จาํเป็นและเกี8ยวเนื8องกบัการ

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัQ งนีQ ไดทุ้กประการ 

2)  บริษทัจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปลี8ยนแปลงราคาและ

อตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่ จะเป็นการปรับตามเงื8อนไขการปรับสิทธิ 

 
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษทั (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดงันีP  

a. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

b. ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 

c. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุน้ (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution) 

 

ทัQงนีQ  ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนแก่บุคคล

ในวงจาํกดั 1 ราย, รูปแบบการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ TRITN-W5 ซึ8 งจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน

การถือหุน้  

 

กรณทีี# 1:  
o บริษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนแก่บุคคลในวงจาํกดั 1 ราย ไดท้ัQงจาํนวน  

o ผูถื้อหุ้นเดิมที8ไดรั้บสิทธิในการจดัสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจาํกดั 1 ราย) เป็น ผูม้าใชสิ้ทธิแปลง

สภาพของ TRITN-W5 ทัQงจาํนวน  

 
 



    

32 

 

กรณทีี# 2:  
o บริษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนแก่บุคคลในวงจาํกดั 1 ราย ไดท้ัQงจาํนวน  

o ผูถื้อหุ้นเดิมที8ไดรั้บสิทธิในการจดัสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจาํกดั 1 ราย) ไม่ไดเ้ป็นผูม้าใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพของ TRITN-W5 ทัQงจาํนวน  

 

กรณทีี#อาจเกดิขึPน ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

กรณีที8 1 = (จํานวนหุ้นสามัญเพิ8มทุนที8

เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั +        

จาํนวนหุ้นสามญัเพื8อรองรับการ

ใชสิ้ทธิ TRITN-W5) 

(จาํนวนหุน้ที8ชาํระแลว้ + จาํนวน

หุ้นสามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่

บุคคลในวงจาํกัด + จาํนวนหุ้น

สามัญเพื8อรองรับการใช้สิทธิ  

TRITN-W5) 

 

= (593,333,334 + 2,344,177,052) 

(11,127,551,934 + 593,333,334 

+ 2,344,177,052)  

 

= 20.89 % 

 

หมายเหตุ ในกรณีที8มีการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-

W4 จากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ 

TRITN-W4 ทัQงจาํนวน บริษทัจะ

มี จํา น วน หุ้ น ที8 จ ํ า ห น่ า ย แล้ว

ทัQ งหมดเท่ากับ  14,385,062,320  

หุ้น ซึ8 งจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน

การออกเสียงเท่ากบั 20.42 % 
 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคา

ตลาดก่อนเสนอขาย 

 

 

 

 

 

 

 

= (0.2968-0.2862) /0.2968 

 

 

 

= 2.58%  

 

หมายเหตุ  ในกรณีที8 มีการใช้

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

TRITN-W4 จากผูถื้อใบสําคัญ

แ ส ด ง สิ ท ธิ  TRITN-W4 ทัQ ง

จาํนวน บริษทัจะมีจาํนวนหุน้ที8

จ ําหน่ายแล้วทัQ งหมดเท่ากับ 

14,385,062,320 หุ้ น  ซึ8 ง จ ะ มี

ผลกระทบต่อสิทธิในการออก

เสียงเท่ากบั 1.75 % 

ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบ

ต่อส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุ้น

ไดเ้นื8องจาก บริษทั มีผลขาดทุน

สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
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กรณทีี#อาจเกดิขึPน ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

กรณีที8 2 = (จํานวนหุ้นสามัญเพิ8มทุนที8

เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั) 

(จาํนวนหุน้ที8ชาํระแลว้ + จาํนวน

หุ้นสามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่

บุคคลในวงจาํกดั) 

 

= (593,333,334) 

(11,127,551,934 + 593,333,334) 

 

= 5.06 % 

 

หมายเหตุ ในกรณีที8มีการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-

W4 จากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ 

TRITN-W4 ทัQงจาํนวน บริษทัจะ

มี จํา น วน หุ้ น ที8 จ ํ า ห น่ า ย แล้ว

ทัQ งหมดเท่ากับ  12,040,885,268 

หุ้น ซึ8 งจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน

การออกเสียงเท่ากบั 4.93 % 
 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคา

ตลาดก่อนเสนอขาย 

 

 

 

= (0.2968-0.2970) / 0.2968 

 

 

= -0.05%  

 

หมายเหตุ  ในกรณีที8 มีการใช้

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

TRITN-W4 จากผูถื้อใบสําคัญ

แ ส ด ง สิ ท ธิ  TRITN-W4 ทัQ ง

จาํนวน บริษทัจะมีจาํนวนหุน้ที8

จ ําหน่ายแล้วทัQ งหมดเท่ากับ 

12,040,885,268 หุ้ น  ซึ8 ง จ ะ มี

ผลกระทบต่อสิทธิในการออก

เสียงเท่ากบั -0.98 % 

ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบ

ต่อส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุ้น

ไดเ้นื8องจาก บริษทั มีผลขาดทุน

สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
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สิ8งที8ส่งมาดว้ย 4 

 

สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที#ออกใหม่เพื#อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที# ทจ.73/2558 

 
 

1. รายละเอยีดการเสนอขาย 
1.1 จาํนวนหุ้นเพิ#มทุน 

ไม่เกิน 2,344,177,052  หุน้ มูลค่าหุน้ที8ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คิดเป็น 20.96% ของจาํนวนหุน้ที8จาํหน่ายได้

แลว้ทัQงหมดของบริษทั จาํนวน 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าหุ้นที8ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื8อรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซืQอหุน้สามญัขอบริษทั ไทรทนั โฮลดิQง จาํกดั (มหาชน) รุ่นที8 5 

(ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5)  

1.2 ประเภทนักลงทุน 

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้แก่บุคคลใน

วงจาํกดัเสร็จสิQนแลว้  

1.3 วธีิการกาํหนดราคาเสนอขาย 
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 โดยไม่คิดมูลค่า กาํหนดราคาการใชสิ้ทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น และ

อตัราการแปลงสิทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั 

1.4 วธีิการเสนอขายและการจดัสรร 
จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วย ในกรณีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ให้ตัดเศษดังกล่าวทิQงทัQ งจาํนวน โดยการกาํหนดรายชื8อผูถื้อหุ้นที8มีสิทธิได้รับการจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวนัที8 27 ธนัวาคม 2564 (Record Date : RD) 

2. วตัถุประสงค์ของการเพิ#มทุนและแผนการใช้เงนิ 

2.1 เพื8อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ที8จดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ 

2.2 เพื8อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั สําหรับการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในโครงการที8จะ

เกิดขึQนจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการเมกกะโปรเจกต์ต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ8 ง

บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้ม มีความสามารถ และมีศกัยภาพเพียงพอที8จะเขา้ไปรับดาํเนินงานก่อสร้าง

ได ้ซึ8 งในการรับงานดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีเงินทุนที8เพียงพอไวร้องรับการดาํเนินงาน 
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2.3 เพื8อสร้างความเติบโตในอนาคตให้กบับริษทัเพื8อให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของบริษทัในธุรกิจ
ต่าง ๆ โดยบริษทัมุ่งเนน้ที8จะลงทุนขยายธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพิ8มขึQน เช่น ธุรกิจพฒันาดา้นอสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจการบริการจดัการหนีQ สินหรือบริหารสินทรัพย ์ธุรกิจเกษตรฟาร์ม รวมถึงธุรกิจที8สามารถช่วยสนบัสนุน

ธุรกิจที8มีอยูเ่ดิมของบริษทั เป็นตน้  

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที#ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกบัผลกระทบ 

ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ8มทุนแก่บุคคลใน

วงจาํกดั 1 ราย, รูปแบบการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ TRITN-W5 ซึ8 งจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม

สดัส่วนการถือหุน้  

 

กรณทีี# 1:  
o บริษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนแก่บุคคลในวงจาํกดั 1 ราย ไดท้ัQงจาํนวน  

o ผูถื้อหุน้เดิมที8ไดรั้บสิทธิในการจดัสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจาํกดั 1 ราย) เป็น ผูม้าใชสิ้ทธิแปลง

สภาพของ TRITN-W5 ทัQงจาํนวน  

กรณทีี# 2:  
o บริษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนแก่บุคคลในวงจาํกดั 1 ราย ไดท้ัQงจาํนวน  

o ผูถื้อหุ้นเดิมที8ไดรั้บสิทธิในการจดัสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจาํกดั 1 ราย) ไม่ไดเ้ป็นผูม้าใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพของ TRITN-W5 ทัQงจาํนวน  

 

กรณทีี#อาจเกดิขึPน ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

กรณีที8 1 = (จํานวนหุ้นสามัญเพิ8มทุนที8

เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั +        

จาํนวนหุ้นสามญัเพื8อรองรับการ

ใชสิ้ทธิ TRITN-W5) 

(จาํนวนหุน้ที8ชาํระแลว้ + จาํนวน

หุ้นสามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่

บุคคลในวงจาํกัด + จาํนวนหุ้น

สามัญเพื8อรองรับการใช้สิทธิ  

TRITN-W5) 

 

= (593,333,334 + 2,344,177,052) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคา

ตลาดก่อนเสนอขาย 

 

 

 

 

 

 

 

= (0.2968-0.2892) /0.2968 

 

ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบ

ต่อส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุ้น

ไดเ้นื8องจาก บริษทั มีผลขาดทุน

สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
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กรณทีี#อาจเกดิขึPน ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

(11,127,551,934 + 593,333,334 

+ 2,344,177,052)  

 

= 20.89 % 

 

หมายเหตุ ในกรณีที8มีการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-

W4 จากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ 

TRITN-W4 ทัQงจาํนวน บริษทัจะ

มี จํา น วน หุ้ น ที8 จ ํ า ห น่ า ย แล้ว

ทัQ งหมดเท่ากับ  14,385,062,320  

หุ้น ซึ8 งจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน

การออกเสียงเท่ากบั 20.42 % 
 

 

 

 

= 2.58%  

 

หมายเหตุ  ในกรณีที8 มีการใช้

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

TRITN-W4 จากผูถื้อใบสําคัญ

แ ส ด ง สิ ท ธิ  TRITN-W4 ทัQ ง

จาํนวน บริษทัจะมีจาํนวนหุน้ที8

จ ําหน่ายแล้วทัQ งหมดเท่ากับ 

14,385,062,320 หุ้ น  ซึ8 ง จ ะ มี

ผลกระทบต่อสิทธิในการออก

เสียงเท่ากบั 1.75 % 

กรณีที8 2 = (จํานวนหุ้นสามัญเพิ8มทุนที8

เสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดั) 

(จาํนวนหุน้ที8ชาํระแลว้ + จาํนวน

หุ้นสามญัเพิ8มทุนที8เสนอขายแก่

บุคคลในวงจาํกดั) 

 

= (593,333,334) 

(11,127,551,934 + 593,333,334) 

 

= 5.06 % 

 

หมายเหตุ ในกรณีที8มีการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-

W4 จากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ 

TRITN-W4 ทัQงจาํนวน บริษทัจะ

มี จํา น วน หุ้ น ที8 จ ํ า ห น่ า ย แล้ว

ทัQ งหมดเท่ากับ  12,040,885,268 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคา

ตลาดก่อนเสนอขาย 

 

 

 

= (0.2968-0.2970) /0.2968 

 

 

= -0.05%  

 

หมายเหตุ  ในกรณีที8 มีการใช้

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

TRITN-W4 จากผูถื้อใบสําคัญ

แ ส ด ง สิ ท ธิ  TRITN-W4 ทัQ ง

จาํนวน บริษทัจะมีจาํนวนหุน้ที8

จ ําหน่ายแล้วทัQ งหมดเท่ากับ

ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบ

ต่อส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุ้น

ไดเ้นื8องจาก บริษทั มีผลขาดทุน

สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
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กรณทีี#อาจเกดิขึPน ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

หุ้น ซึ8 งจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน

การออกเสียงเท่ากบั 4.93 % 
 

12,040,885,268 หุ้ น  ซึ8 ง จ ะ มี

ผลกระทบต่อสิทธิในการออก

เสียงเท่ากบั -0.98 % 

 

ทัQงนีQ  หากใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 มีการใช้สิทธิ ผูถื้อหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของ

สดัส่วนการถือหุน้และราคาซืQอขายหุน้สามญั 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ#มทุน 

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การเพิ8มทุนจะช่วยใหบ้ริษทั มีความพร้อมและสร้างความยดืหยุน่ทางการเงิน ใน

การขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ที8จะเกิดขึQนในอนาคต เช่น รวมถึงบริษทัจะมีเงิน

สาํรองเป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที#ได้รับจากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าแผนการใชเ้งินที8ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 มี

ความเป็นไปได้เนื8องจาก บริษทัมีแนวทางการดาํเนินธุรกิจที8ชัดเจน และมีกลยุทธ์ในการดาํเนินงานที8

เหมาะสม ซึ8 งหากเป็นไปตามแผนอาจจะทาํใหมู้ลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัปรับตวัสูงขึQน และจะส่งผลใหมี้

การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 อย่างต่อเนื8อง ส่งผลให้บริษทัจะไดรั้บเงินเพิ8มทุนและ

นาํมาใชใ้นการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ#มทุนและแผนการใช้เงินที#ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ#มทุนและความ
เพยีงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การเพิ8มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื8องจากการเสนอขายหุน้เพื8อรองรับใบสาํคญั

แสดงสิทธิ TRITN-W5 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 จะมีการใชก้ต่็อเมื8อนกัลงทุนใหมู้ลค่าต่อโครงการ 

และแนวทางการดาํเนินธุรกิจที8ชดัเจนของบริษทัสะทอ้นผา่นราคาหุน้ของบริษทั และคณะกรรมการเห็นวา่

การเพิ8มทุนดงักล่าวมีความเพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัในระยะเวลานีQ  

4.4 ผลกระทบที#คาดว่าจะเกดิขึPนต่อการประกอบธุรกจิของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าในกรณีที8มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 จะช่วยให้บริษทัมี

ฐานะทางการเงินที8แข็งแกร่งขึQนกว่าเดิม และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินได้อย่าง
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เหมาะสม และเงินที8ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเมื8อบริษทันาํไปใชต้ามแผนย่อมจะทาํให้บริษทัผลการ

ดาํเนินงานที8ดี มีผลกาํไรเพิ8มมากขึQน และในที8สุดบริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต่้อไป  

5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษทัเกี#ยวกบัการเพิ#มทุน 

ในกรณีที8กรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหน้าที8ดว้ยความซื8อสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทัในเรื8องที8เกี8ยวกบัการเพิ8มทุนในครัQ งนีQ  และหากการไม่ปฏิบติัหน้าที8ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่

บริษทั ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัได้ตามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที8แกไ้ขเพิ8มเติม) และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที8นัQนเป็นเหตุให้

กรรมการหรือบุคคลที8มีความเกี8ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทัอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรับผิดชอบใน

การส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษทัได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ8 งถือหุน้หรือมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

ของจาํนวนเสียงทัQงหมดของบริษทั จะแจง้ใหบ้ริษทัดาํเนินการดงักล่าวได ้ซึ8 งหากบริษทัไม่ดาํเนินการตามที8ผูถื้อ

หุ้นแจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที8ไดแ้จง้ ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัQนแทน

บริษทัได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และที8แกไ้ขเพิ8มเติม) 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบนรายงานนีQ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

________________________________________________________ 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
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สิ8งที8ส่งมาดว้ย 5 

แบบรายงานการเพิ#มทุน 

บริษทั ไทรทนั โฮลดิPง จาํกดั (มหาชน) 

วนัที# 30 กนัยายน 2564 

 
 

บริษทั ไทรทนั โฮลดิQง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครัQ งที8 10/2564 เมื8อ

วนัที8 30 กนัยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. เกี8ยวกบัการลดทุนจดทะเบียน การเพิ8มทุนจดทะเบียน และการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ8มทุน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีQ  

 

1. การลดทุนและการเพิ#มทุน 

ที8ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเกี8ยวกบัการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ8มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันีQ  

1.1 การลดทุนจดทะเ บียนของบริษัท  จํานวน  16,274,215.40 บาท  จากทุนจดทะเ บียนเ ดิม  จํานวน 

1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัที8ยงัมิไดน้าํ

ออกจาํหน่าย จาํนวน 162,742,154 หุน้ มูลค่าหุน้ที8ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซึ8 งเป็นหุน้ที8ไดจ้ดัสรรไวส้าํหรับ

รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA (ซึ8 งไม่รวมหุน้ที8ออกและ

จดัสรรไวเ้พื8อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4) 

1.2 การเพิ8มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จํานวน  296,834,479.80 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม  จํานวน 

1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ8ม

ทุน จาํนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุน้ มูลค่าที8ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ8มทุนในลกัษณะดงันีQ  

 

การเพิ#มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที#ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

☑ แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้

เงินทุน 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

2,968,434,798 

- 

0.10 

- 

2,968,434,798   

£  แบบมอบอาํนาจทั8วไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 
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2. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

)เดมิ : ใหม่(  

ราคาขาย 
)บาทต่อหุ้น(  

วนั เวลา จองซืPอ และ
ชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจาํกัด กล่าวคือ 

นายวชิาญ วชิรพงศ ์

ไม่เกิน 

593,333,334 

- 

 

0.30 บาท ต่อหุ้น 

ซึ8 งเป็นราคาถัว

เฉลี8ยถ่วงนํQาหนกั

ของหุน้ 

ไม่มีการชาํระเป็นเงิน

สด โปรดดูรายละเอียด

ขอ้ 5.1 และสิ8งที8ส่งมา

ดว้ย 2 

 

 

เพื8อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที8

จ ะ ซืQ อ หุ้ น ส า มัญ ข อ ง

บริษัท ครัQ งที8  5 (TRITN-

W4) ซึ8 งออกและจัดสรร

ให้กับผู ้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ 

 

ไม่เกิน 

2,344,177,052 

 

 

อตัรา 5 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

เ สนอข า ย ที8  0 

บาทต่อหุ้นโดย

ใบสําคัญแสดง

สิทธิ  1 หน่วย มี

สิ ท ธิ ซืQ อ หุ้ น

สามญัได ้1 หุ้นที8

ราคา 0 .25 บาท

ต่อ 1 หุน้ 

โปรดดูรายละเอียดใน

สิ8งที8ส่งมาดว้ย 3 และ 4 

 

 

หมายเหตุ ที8ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัQ งที8 10/2564 เมื8อวนัที8 30 กนัยายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้

เสนอต่อที8ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัQ งที8 1/2564 ในวนัที8 24 พฤศจิกายน 2564 เพื8อพิจารณาอนุมติั ดงัต่อไปนีQ  

1) อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 

1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญัที8ยงั

มิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที8ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ซึ8 งเป็นหุ้นที8ได้

จดัสรรไวส้าํหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA 

(ซึ8 งไม่รวมหุ้นที8ออกและจดัสรรไวเ้พื8อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

TRITN-W4) 

2) อนุมติัให้เพิ8มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก จาํนวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จาํนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ8มทุน จาํนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าที8ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื8อ (ก) 

เสนอขายให้กบับุคคลในวงจาํกดั (ข) เพื8อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซืQอหุ้น

สามญัของบริษทั รุ่นที8 5 (TRITN-W5) และ (ค) เพื8อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที8

จะซืQอหุน้สามญัของบริษทั รุ่นที8 4 (TRITN-W4)  
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3) อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุน จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ มูลค่าที8ตราไวหุ้น้ละ 

0.10 บาท เพื8อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กบั นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ8 งเป็นบุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัQงสิQน จาํนวน 

178,000,000.20 บาท และการรับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ8มทุนดว้ยทรัพยสิ์นอย่างอื8นนอกจากตวัเงิน 

ทัQงนีQ  ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ตํ8ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทัQงนีQ  ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคาํนวณ

จากราคาถวัเฉลี8ยถ่วงนํQ าหนักของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาด

หลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที8คณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เสนอ

วาระต่อที8ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื8อขออนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนดงักล่าว ระหวา่ง

วนัที8 8 กนัยายน 2564 ถึงวนัที8 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ8ม 

(Premium) ในอตัราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ8 งราคาขายหุ้นสามญัเพิ8มทุนให้กบับุคคลใน

วงจาํกดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที8ออกใหม่

ในราคาตํ8ากว่าราคาตลาดที8กาํหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ทัQ งนีQ  การกาํหนดราคาเสนอขาย

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งบริษทักบันายวิชาญ วชิรพงศ ์ซึ8 งมีความ

สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื8อประโยชน์ที8ดีที8สุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั โดยบริษทัไม่

ประสงคที์8จะออกและเสนอขายหุน้ในราคาตํ8ากวา่ราคาตลาดเพื8อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้

โดยรวม อยา่งไรกต็าม หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนใหก้บับุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวตํ8ากวา่

ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัก่อนที8ตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั8งรับหุน้สามญัในส่วนเพิ8ม

ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ที8หา้มมิใหผู้ล้งทุนนาํหุน้สามญัเพิ8มทุนที8ไดรั้บ

จากการเสนอขายทัQงหมด ออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที8หุน้สามญัเพิ8มทุนของ

บริษทัเริ8มทาํการซืQอขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที8หุน้สามญัเพิ8ม

ทุนของบริษทัเริ8มทาํการซืQอขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะ

สามารถทยอยขายหุน้ที8ถูกสั8งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัQงหมดที8ถูก

สั8งห้ามขาย ตามหลกัหลกัเกณฑ์ที8กาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื8 อง 

หลกัเกณฑ ์เงื8อนไข และวธีิการพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ8มทุนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัที8 11 พฤษภาคม 2558 (และที8ไดมี้การแกไ้ขเพิ8มเติม) 

 

นอกจากนีQ  การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ8มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) ในครัQ งนีQ  เป็นการเสนอขายหุ้นที8ออกใหม่ของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

โดยที8ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติกาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทจ.72/2528 เรื8องการอนุมติัใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที8ออก
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ใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั ดงันัQน นอกจากบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที8ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอ

ขายหุน้สามญัเพิ8มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

ทัQงหมดของผูถื้อหุน้ที8มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถื้อหุน้ที8มีส่วน

ไดเ้สียในที8ประชุมแลว้ บริษทัยงัตอ้งไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ8มทุนที8ออกใหม่ของ

บริษทัต่อบุคคลในวงจาํกดัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ 

 

นักลงทุนไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที8 เกี8ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที8 ทจ. 21/2551 เรื8 อง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที8เกี8ยวโยงกนั 

(และที8แกไ้ขเพิ8มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื8 อง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที8เกี8ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และที8

แกไ้ขเพิ8มเติม) (“ประกาศรายการที8เกี8ยวโยงกนั”) รวมถึงไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบักรรมการ ผู ้

ถือหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั และผูที้8เกี8ยวขอ้งของกรรมการ ผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหาร

ของบริษทั 

 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ8มทุนในครัQ งนีQ  คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ที8ประชุมผู ้

ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั คณะกรรมการบริหาร หรือประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที8บริหาร หรือบุคคลที8ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจ

ของบริษทั เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื8อนไข และรายละเอียดอื8น ๆ ที8จาํเป็นและเกี8ยวเนื8อง

กบัการออก และจดัสรรหุน้สามญัเพิ8มทุนตามที8จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที8เกี8ยวขอ้ง  ซึ8 ง

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การกาํหนด การแกไ้ข เพิ8มเติม รายละเอียดเกี8ยวกบัการออก เสนอขาย 

จดัสรร และจองซืQอหุ้นสามญัเพิ8มทุน วนัและเวลาที8เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8มทุน และ

วิธีการชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ8มทุน การดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอียดที8เกี8ยวขอ้ง การ

ติดต่อและการยื8นขออนุญาตต่อกระทรวงพาณิชย ์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื8น ๆ ที8เกี8ยวขอ้ง การ

ลงนาม แกไ้ข เปลี8ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคาํขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที8จาํเป็นและ

เกี8ยวขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซืQอ และส่งมอบหุ้นสามญัเพิ8มทุนดงักล่าว และการนาํหุ้น

สามญัเพิ8มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอื8นใด

ที8จาํเป็นและสมควรเพื8อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8มทุนเพื8อเสนอขายให้กบับุคคลใน

วงจาํกดัของบริษทัสาํเร็จลุล่วงไปได ้
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รายละเอียดของการออก และเสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนของบริษทั  และรายละเอียดความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงขอ้มูลของผูล้งทุน โปรดดูสิ8งที8ส่งมาดว้ย 2 

 

ทัQงนีQ  บริษทัจะรับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ8มทุนดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยการรับโอนกรรมสิทธิ? ในที8ดิน จึง

เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ8 งสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที8 ทจ.20/2551 

เรื8อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที8มีนยัสาํคญัที8เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ8งทรัพยสิ์น 

(รวมถึงที8ไดแ้กไ้ขเพิ8มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื8อง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ8 ง

ทรัพยสิ์น พ.ศ.2547 (รวมที8ไดแ้กไ้ขเพิ8มเติม) (ประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไป) โดยมีขนาดของ

รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.06 เมื8อคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิQนสุดวนัที8  30 

มิถุนายน 2564 ซึ8 งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมู์ลค่าสิ8งตอบแทน และเมื8อนาํขนาดรายการ

ดงักล่าวมาคาํนวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ8 งสินทรัพยที์8เกิดขึQนในระหว่าง 6 

เดือนที8ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 8.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ8งตอบแทน ซึ8 งเป็น

ขนาดรายการที8มีมูลค่าตํ8ากว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลกัทรัพยเ์พื8อเป็นการชาํระค่าตอบแทน

ทรัพย์สินที8ได้มานัQ น โดยบริษทัจะยื8นขอ ให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไปนัQน บริษทัจึงไดจ้ดัทาํรายการและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์

ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชีทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ8 งสินทรัพย ์

โปรดดูสิ8งที8ส่งมาดว้ย 1 

 

4)  อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซืQอหุน้สามญัของบริษทั รุ่นที8 5 (TRITN-W5) 

จาํนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมี

เศษหุ้นให้ปัดทิQง) และกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น และอตัราการใชสิ้ทธิ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ8มทุน (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ)  

 

ทัQงนีQ  กาํหนดวนักาํหนดรายชื8อผูถื้อหุ้นที8มีสิทธิไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวนัที8 20 

ธนัวาคม 2564 (Record Date) โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือประธานกรรมการ

บริหาร และ/หรือบุคคลที8คณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้

อาํนาจในการกาํหนดและเปลี8ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงื8อนไข และรายละเอียดอื8น ๆ ของใบสําคญั

แสดงสิทธิ TRITN-W5 ไดทุ้กประการตามที8เห็นสมควรและภายใตข้อบอาํนาจที8กฎหมายกาํหนด 

อาทิ การจดัสรร การกาํหนดวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ การกาํหนดเหตุแห่งการออก
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หุ้นใหม่เพื8อรองรับการเปลี8ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญั

แสดงสิทธิ  การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที8เกี8ยวขอ้ง รวมถึงการนาํ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 และหุ้นสามญัที8ออกเพื8อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิ TRITN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน

ดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที8เกี8ยวขอ้งอื8น และการแต่งตัQงผูรั้บมอบอาํนาจช่วง รวมทัQงมี

อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามที8จาํเป็นและเกี8ยวเนื8องกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัQ งนีQ

ไดทุ้กประการ ทัQงนีQ  การกาํหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื8องจากตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที8

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัQ งที8 1/2564 ของบริษทั โปรดดูสิ8งที8ส่งมาดว้ย 3 และ 4 

 

2.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีที8มีเศษของหุน้ 

ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายที8จะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 หากมี

เศษหุ้นสามญัจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษ

หุน้ส่วนที8เหลือทิQงทัQงจาํนวน 

ในกรณีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิที8ไม่เตม็จาํนวน 1 หน่วย จาก

การคาํนวณ ใหปั้ดเศษใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนที8เหลือทิQงทัQงจาํนวน ทัQงนีQ  ภายหลงัจากการคาํนวณสิทธิของผูถื้อ

หุ้นที8จะไดรั้บจากการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที8มีเศษใบสําคญัแสดงสิทธิที8เหลือจากการจดัสรร

ทัQงหมด บริษทั จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนที8เหลือจาํนวนดงักล่าว ซึ8 งจะทาํใหค้งเหลือใบสาํคญั

แสดงสิทธิในจาํนวนเท่าที8จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดล้งตวั  

นอกจากนีQ ในกรณีที8ตอ้งมีการเปลี8ยนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ และราคาการใชสิ้ทธิเมื8อเกิดเหตุการณ์

ตามที8ระบุไวใ้นเงื8อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดงักล่าวทาํให้เกิดเศษของจาํนวนหุ้นที8จะไดรั้บ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซืQอหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัทิQง 

 

2.1.2 จาํนวนหุน้คงเหลือที8ยงัมิไดจ้ดัสรร 
  - ไม่มี -  

 

2.2 แบบมอบอาํนาจทั#วไป (General Mandate)      

  - ไม่มี - 

 

3. กาํหนดวนัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพื#อขออนุมตักิารลดทุน เพิ#มทุน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุน 

กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัQ งที8 1/2564 ในวนัที8 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร

ไทรทนั ชัQน 2 ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิQง จาํกดั (มหาชน) เลขที8 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 



    

45 

 

ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 และกาํหนดรายชื8อผูถื้อหุน้ที8มีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัQ งที8 1/2564 ในวนัที8 15 ตุลาคม 2564 (Record Date : RD)(ขึQนเครื8องหมาย XM 

หรือวนัที8ไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัQ งที8 1/2564 ในวนัที8 14 ตุลาคม 2564) ซึ8 งในการประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ ครัQ งที8 1/2564 

 

4. การขออนุญาตลดทุน เพิ#มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ#มทุน ต่อหน่วยงานที#เกี#ยวข้อง และเงื#อนไขการขออนุญาต 

(ถ้าม)ี 

4.1 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากที8ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัQ งที8 1/2564 ใหด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ8มทุน

จดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่ตํ8ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

ทัQงหมดของผูถื้อหุน้ที8มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

4.2 บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซืQอหุน้ของ

บริษทั รุ่นที8 5 (TRITN-W5) โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัQงหมดของผูถื้อหุ้นที8มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

4.3 บริษทัจะดาํเนินการยื8นจดทะเบียนเปลี8ยนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนชาํระแลว้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 

4.4 บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที8ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั และออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิที8จะซืQอหุ้นสามญัของบริษทัต่อบุคคลในวงจาํกดั ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิ#มทุน และการใช้เงนิในส่วนที#เพิ#มทุน 

5.1 กรณกีารออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุนให้กบับุคคลในวงจาํกดั 

เพื8อใหไ้ดม้าซึ8 งทรัพยสิ์นที8มีศกัยภาพที8บริษทัจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ภายหลงัจากที8

บริษทัไดรั้บโอนกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นแลว้ กล่าวคือ ทรัพยสิ์นดงักล่าว มีทาํเลที8ตัQงที8ดี อยูใ่นยา่นเศรษฐกิจ มีการ

คมนาคมขนส่งที8สะดวก ใกลเ้ส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที8ดินจึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ8มได ้และบริษทัยงัสามารถ

นาํที8ดินไปเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ สาํหรับการขอวงเงินสินเชื8อมาใชใ้นโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 

ในอนาคตบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย รวมถึงในกรณีที8บริษทัตอ้งการระดมทุน เช่น การออกหุน้กูบ้ริษทัสามารถ

นาํที8ดินไปเป็นหลกัประกนัได ้อีกทัQงออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8มทุนไปชาํระเป็นค่าที8ดินในครัQ งนีQ  บริษทัไม่

จาํเป็นตอ้งใชเ้งินสดที8มี ทาํให้บริษทัยงัคงสภาพคล่องทางการเงินไวไ้ดเ้ช่นเดิม สุดทา้ยบริษทัอาจจะนาํที8ดินไป

รองรับการพฒันาโครงการดา้นอสังหาริมทรัพยเ์พื8อขายในอนาคตของบริษทัได ้ซึ8 งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของ

บริษทัใหเ้ติบโตมากยิ8งขึQน  
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5.2 กรณกีารออกและจดัสรรหุ้นสามญัไว้เพื#อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 

เพื8อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ที8จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตาม

สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษทัจะนาํเงินที8ไดรั้บจากกรณีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRIRN-

W5 ไปใชส้าํหรับรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั รวมทัQงนาํไปใชส้าํหรับการเขา้รับงานในโครงการ

ใหม่ ๆ ของบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

  

6 ประโยชน์ที#บริษทัจะพงึได้รับจากการเพิ#มทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุน 

บริษทัจะไดม้าซึ8 งที8ดินที8มีศกัยภาพที8จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ได ้เช่น การนาํไปเป็น

หลกัประกนัให้กบับริษทัและบริษทัย่อย เพื8อขอสินเชื8อสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื8อนําวงเงินสินเชื8อมาใช้ใน

โครงการก่อสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงในอนาคตหากบริษทัตอ้งการที8จะระดมทุนดว้ยวธีิการออกหุน้กู ้บริษทัสามารถ

นําที8 ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นหลักทรัพย์ค ํQ าประกันได้ รวมถึงสามารถนําไปพัฒนาขึQ นเป็นโครงการ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื8อขายไดใ้นอนาคต  

นอกจากนีQ  การไดรั้บชาํระค่าหุ้นเป็นที8ดินดงักล่าว ถือว่าบริษทัไดสิ้นทรัพยเ์ขา้มาเป็นกรรมสิทธิ? โดยที8

ไม่ตอ้งชาํระดว้ยเงินสด ทาํใหบ้ริษทัยงัคงเหลือเงินสดไวใ้ชส้าํหรับในกิจการอื8นต่อไป และบริษทัจะมีสินทรัพย์

ประเภทอื8นนอกเหนือจากเงินสด เนื8องจากในอดีตที8ผา่นมาบริษทัจะถือครองเงินสดเป็นหลกั โดยไม่มีสินทรัพย์

ในรูปแบบอื8น ดงันัQน เมื8อทาํรายการนีQสาํเร็จบริษทัจะไดสิ้นทรัพยสิ์นที8เป็นที8ดินเขา้มาถือครอง 

 

7 ประโยชน์ที#ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ#มทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุน 

7.1 การเสนอขายหุน้สามญัใหก้บับุคคลในวงจาํกดัในครัQ งนีQ  เป็นการกาํหนดราคาเสนอขายที8เหมาะสม เป็นราคา

ไม่ตํ8ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทัQงนีQ  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลี8ยถ่วงนํQ าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที8คณะกรรมการของบริษทัมี

มติให้เสนอวาระต่อที8ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื8อขออนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ8มทุนดงักล่าว 

ระหว่างวนัที8 8 กนัยายน 2564 ถึงวนัที8 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ8ม 

(Premium) ในอตัราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ8 งราคาขายหุ้นสามญัเพิ8มทุนให้กับบุคคลในวงจาํกัด

ดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด  จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลง

ของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น และการที8บริษทัไดที้8ดินที8มีศกัยภาพเขา้มาในบริษทั ในอนาคตสามารถนาํไป

พฒันาเพื8อก่อใหเ้กิดรายได ้และช่วยใหผ้ลประกอบการดีขึQน และบริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลได ้ตามนโนบาย

การจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่า 50%  ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงิน

สาํรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม  
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7.2 ผูถื้อหุ้นที8ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 และในภายหลงัจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 เป็นหุ้นสามญัแลว้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัทุก

ประการนับจากวนัที8มีรายชื8อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัที8ไดย้ื8นขอจดทะเบียนต่อกระทรวง

พาณิชยแ์ลว้ 

 

8 รายละเอียดอื#นใดที#จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื#อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ#มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ#มทุน 

ในการจดัสรรหุน้เพิ8มทุนแก่บุคคลในวงจาํกดั และการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซืQอหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนนัQน จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โปรดดูรายละเอียดตามสิ8งที8ส่งมาดว้ย 2 และ 4 

 

9 ตารางระยะเวลาดาํเนินการในกรณทีี#คณะกรรมการบริษทัมมีตใิห้ลดทุน เพิ#มทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ#มทุน 

  

ลาํดบั ขัPนตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัQ งที8 10/2564  30 กนัยายน 2564 

2 วนักาํหนดรายชื8อผูถื้อหุน้ ที8มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัQ ง

ที8 1/2564  

15 ตุลาคม 2564  

3 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัQ งที8 1/2564 24 พฤศจิกายน 2564 

4 ดาํเนินการยื8นคาํขอจดมติลดทุนและเพิ8มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชย ์ 

ภายใน  14 วัน  นับแต่ว ันที8 ที8

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 

5 ยื8นคาํขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้กบับุคคลในวงจาํกดั และ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซืQอหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ภายในวนัที8 30 พฤศจิกายน 2564 

6 เสนอขายหุน้สามญัเพิ8มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

โ ด ย เ ร็ ว ภ า ย ห ลั ง ที8 ผ่ า น

กระบวนการลาํดบัที8 1-5 ขา้งตน้ 

ซึ8 งจากแต่คาดว่าการขายหุ้นจะ

เกิดภายวนัที8  15 ธันวาคม 2564 

หรือวันที8คณะกรรมการและ/

หรือประธานกรรมการบริหาร 

พิจารณากาํหนด 
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ลาํดบั ขัPนตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

7 จดทะเบียนเพิ8มทุนชาํระแลว้  ภายใน 14  วนันับแต่วนัที8ไดรั้บ

ชําระค่าหุ้นครบถ้วน (วนัที8 รับ

การโอนกรรมสิทธิ? ในที8ดินจาก

บุคคลในวงจาํกดั) 

8 วนัที8หุน้สามญัเพิ8มทุนที8จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัเริ8มทาํการซืQอขาย

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายในเดือนธนัวาคม 2564 

9 วนักาํหนดรายชื8อผูถื้อหุน้ที8มีสิทธิไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 วนัที8 27  ธนัวาคม 2564 

10 วนัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 วนัที8 13 มกราคม 2565  หรือวนัที8

คณะกรรมการ และ/หรือประธาน

กรรมการบริหารพิจารณากาํหนด 

11 วนัที8 TRITN-W5 เริ8มทาํการซืQอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเดือนมกราคม 2565 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบนรายงานนีQ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

________________________________________________________ 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
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สิ8งที8ส่งมาดว้ย 6 

 

สรุปรายละเอยีดวตัถุประสงค์ที#ยกเลกิและเพิ#มเตมิใหม่ 

ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิPง จาํกดั (มหาชน) 

 
• วตัถุประสงค์ ยกเลกิ จาํนวน 14 ข้อ 

ลาํดบั ข้อที# รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

12 

(19) 

(31) 

(40) 

 

(41) 

 

 

 

 

 

(42) 

 

 

(43) 

 

(44) 

 

(45) 

 

(48) 

(49) 

(53) 

 

(59) 

ประกอบกิจการโรงพิมพ ์รับพมิพห์นงัสือ พิมพห์นงัสือจาํหน่าย และออกหนงัสือพิมพ ์

ประกอบกิจการจดัสร้าง และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ 

ประกอบกิจการรับจา้งบนัทึก หรือผลิต เทปบนัทึกเสียง เทปวิดีโอ ภาพยนตร์ และประกอบกิจการ

รับจา้งผลิตสายเทป วดีีโอ และสายเทปบนัทึกเสียง ทัQงในประเทศและต่างประเทศ 

ประกอบกิจการ ซืQอ ขาย ผลิต แลกเปลี8ยน ประมูลราคาเสนอซืQอ เสนอขาย เช่า ใหเ้ช่า เช่าซืQอ ใหเ้ช่าซืQอ 

จดัหามาหรือจาํหน่ายไปดว้ยประการใด ๆ ซึ8 งสินคา้เทปบนัทึกเสียง วีดีโอเทป นํQ ายาลา้งหัวเครื8 อง

บนัทึกเสียง และเครื8 องเล่นวีดีโอ ตวัอุปกรณ์ลา้งหัวเครื8 องบนัทึกเสียงและเครื8 องเล่นวีดีโอ เครื8 อง

บนัทึกเสียงเครื8องเล่นวดีีโอ เครื8องถ่ายเทปบนัทึกเสียง เครื8องถ่ายเทปบนัทึกภาพ เครื8องถ่ายวดีีโอเครื8อง

ถ่ายภาพยนตร์ แผ่นเสียง แผ่นวิดีโอ เครื8องเล่นจานเสียง วิทยุ เครื8องรับวิทยุ โทรทศัน์ ไมโครโฟน 

เครื8องขยายเสียง เครื8องดูดฝุ่ น รวมทัQงอะไหล่ ชิQนส่วนและอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ประกอบกิจการโรงงานผลิตสายเทปบนัทึกเสียงโรงงานผลิตเทปบนัทึกเสียงโรงงานผลิตตลบัเทป

บันทึกเสียงโรงงานผลิตสายเทปวีดีโอโรงงานผลิตวีดีโอเทปโรงงานผลิตตลับเทปวีดีโอและ

โรงงานผลิตสินคา้ต่าง ๆ ดงักล่าวในขอ้ (41) 

ประกอบกิจการรับจา้งทาํรายการต่าง ๆ เพื8อการโฆษณาการบนัเทิง การประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริม

การขายทางสถานีวทิยกุระจายเสียง โทรทศัน ์สิ8งตีพิมพ ์และสื8อโฆษณาทุกชนิด 

ประกอบกิจการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ และสื8อ

โฆษณาทุกชนิด 

รับเป็นที8ปรึกษาให้คาํแนะนาํ ควบคุมการดาํเนินรายการ และการจดัทาํรายการในดา้นการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายทางสื8อมวลชนทุกประเภท 

ผลิตและจาํหน่ายทัQงปลีกและส่งคอมแพก็คดิ์สก ์CD และเลเซอร์ดิสก ์LD 

ประกอบกิจการขายฟิลม์สไลด ์รับจา้งถ่ายสไลด ์รับจา้งก๊อบปีQ สไลด ์

ประกอบกิจการดา้นบริการส่งวิทยุกระจายเสียง หรือบริการส่งวิทยุโทรทศัน์ที8กระทาํให้คลื8นแฮรต

เซียนผา่นไปทางสายหรือสื8อตวันาํไฟฟ้า 
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ลาํดบั ข้อที# รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

(65) 

 

 

(70) 

ประกอบกิจการรับจา้งเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมติดตัQง ตรวจรักษาเครื8องคอมพิวเตอร์และ

บริการรับทาํ การฝึกสอบ และอบรมทัQงดา้นคอมพิวเตอร์ รวมทัQงการเปิดโรงเรียนฝึกสอนคอมพิวเตอร์ 

(ไม่เป็นการเรียนการสอนตามปกติ)  

ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตแผน่วงจรพิมพ ์(พรินต ์เซอร์กิต บอร์ด) ส่วนควบคุมอุปกรณ์และอะไหล่

ของเครื8องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย เครื8องรับส่งวิทยุและโทรทศัน์ โทรศพัท์ เรดาร์ เครื8องมือ 

เครื8องใชท้างโทรคมนาคม นาฬิกา เครื8องคาํนวณ เครื8องไฟฟ้า และเครื8องอิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภท 

ประกอบกิจการค้าเครื8 องฝึกสอนระบบคอมพิวเตอร์  เครื8 องฝึกบินจําลองที8ควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ เครื8องฝึกยิงปืนใหญ่ เครื8องฝึกรถถงั เครื8องฝึกเรือรบ และเรือดาํนํQ า เครื8องเรดาร์ทุกชนิด 

เครื8 องโซน่า เครื8 องช่วยการเดินอากาศบนเครื8 องบิน และภาคพืQนดิน เครื8 องมือนําร่องการเดินเรือ 

เครื8องมือเครื8องใชเ้กี8ยวกบัอุตุนิยมวิทยาอุทกศาสตร์ ธรณีวิทยา เครื8องมือและวสัดุทาํแผนที8ทางบก ทาง

อากาศ และทางทะเล เครื8 องแปลงความถี8 เครื8 องควบคุมอุณหภูมิของเหลว และอากาศ เครื8 องชั8ง 

เครื8องวดั เครื8องจบัเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เครื8องรับส่งระบบโทรคมนาคม และสื8อสารดาวเทียม เครื8อง

ไมโครเวฟ เสา และสายอากาศทุกชนิด เครื8องทดสอบประสิทธิภาพเครื8องยนตด์ว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์

ทุกชนิด รวมทัQงอะไหล่ ชิQนส่วน และการติดตัQงซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์ดงักล่าว 

 

• วตัถุประสงค์ เพิ#มเตมิ จาํนวน 11 ข้อ 
ลาํดบั รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

รับซืQอหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินรวมตลอดจนหลกัประกนัของสินทรัพยน์ัQนเพื8อ

นาํมาบริหารหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไปและใหมี้อาํนาจวา่จา้งหรือแต่งตัQงผูเ้ชี8ยวชาญในการบริหารสินทรัพยม์า

ดาํเนินการบริหารสินทรัพยห์รือกระทาํการอื8นใดเพื8อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพยที์8รับซืQอหรือรับโอนมา

ไม่วา่ทัQงหมดหรือบางส่วน 

ดาํเนินการทัQงปวงที8เกี8ยวเนื8องหรือเกี8ยวกบักิจการที8กล่าวขา้งตน้ตามที8รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประกาศ 

กาํหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที8กฎหมายกาํหนดไวก้็จนกระทาํการทัQงปวงที8

เกี8ยวเนื8องในการบริหารหรือฟืQ นฟูลูกหนีQ ใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์เช่น ขายลูกหนีQ  เป็นตน้ 

ใหกู้ย้มืเงินเพิ8มเติมแก่ลูกหนีQ ที8รับซืQอหรือรับโอนมา 

เรียกเกบ็ดอกเบีQยส่วนลดค่าดอกเบีQยและค่าบริการทางการเงินอื8น ๆ ที8เกี8ยวขอ้ง 

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื8อการเปลี8ยนสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ปรับโครงสร้างหนีQประนอมหนีQลดหนีQ ใหลู้กหนีQตลอดจนตดัหนีQ สูญ 

ถือหุน้ในกิจการที8ไดม้าจากการชาํระหนีQของลูกหนีQ  
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รับชาํระหนีQดว้ยการแปลงหนีQ เป็นทุน 

ประกอบกิจการรับจา้งบริหารสินทรัพย ์รวมถึงการรับจา้งเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนีQ  รับจา้งทวงถามหนีQ  

ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ตามปกติทางการคา้ของการรับจ้างบริหารสินทรัพยที์8บริษทัพึงประกอบได้ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารสินทรัพยห์รือกฎหมายอื8น 

ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย ์รวมถึงกิจการอยา่งอื8นที8เกี8ยวขอ้ง ซึ8 งบริษทัพึงประกอบไดต้ามประเพณีการคา้

ของบริษทั หรือซึ8 งพึงกระทาํหรือมีอาํนาจกระทาํ หรือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย์

หรือกฎหมายอื8น 

กระทาํการอื8นใดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

หมายเหตุ  

ภายหลงัจากการยกเลิกและเพิ8มเติมวตัถุประสงคเ์รียบร้อยแลว้ วตัถุประสงคฉ์บบัใหม่ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิQง 

จาํกดั (มหาชน) จะมีทัQงสิQน จาํนวน 68 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 


