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ท่ี TRITN-SET 017/2564 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

เร่ือง การลดทุนและการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

(Private Placement: PP) การออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพ่ิมเติม

วตัถุประสงคข์องบริษทั และก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

1) สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

2) สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กบันายวิชาญ วชิรพงศ์ ซ่ึงเป็นบุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement: PP)  

3) สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) ของบริษทั               

ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

4) สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั รุ่นท่ี 5 (TRITN-

W5) ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

5) แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

6) สรุปรายละเอียดวตัถุประสงคท่ี์ยกเลิกและเพ่ิมเติมใหม่ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)(บริษทั) ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 ในวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 เวลา 14.00 น. ณ ประชุมใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 60 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 19 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โดยมีมติท่ีส าคญัตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1) อนุมติัให้เขา้ลงทุนซ้ือและรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจากนายวิชาญ วชิรพงศ์ ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 18484 เลขท่ีดิน 

3330 ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลคลองกุ่ม อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีดินรวม 4-3-26 ไร่ (ท่ีดิน) ในมูลค่ารวม 

192,000,000 บาท โดยมีวิธีการช าระค่าท่ีดินดว้ยเงินสด จ านวน 13,999,999.80 บาท และช าระดว้ยหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่า จ านวน 178,000,000.20 บาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ก. บริษทัจะด าเนินการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออก

และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
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แบบเฉพาะเจาะจงให้กบั นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) โดยมีราคา

เสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 178,000,000.20 บาท และให้รับช าระค่าหุน้สามญั

เพ่ิมทุนดงักล่าวดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ต ่ากวา่ร้อย

ละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี ราคาตลาด 

หมายถึง ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เสนอ

วาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือขออนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ระหว่างวนัท่ี 8 

กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพ่ิม (Premium) ในอตัราร้อย

ละ 1.07 ของราคาตลาด ซ่ึงราคาขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลด

จากราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่ากวา่ราคาตลาดท่ีก าหนดในประกาศ ทจ.

72/2558 ทั้งน้ี การก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งบริษทักบั

นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็น

ส าคญั โดยบริษทัไม่ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุน้ในราคาต ่ากวา่ราคาตลาดเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและ

ผูถื้อหุน้โดยรวม อยา่งไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวต ่ากวา่ร้อย

ละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสัง่รับหุน้สามญัในส่วนเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ท่ีห้ามมิให้ผูล้งทุนน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายทั้งหมด 

ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพย ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพย ์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่ห้ามขายดงักล่าวไดใ้น

จ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ตามหลกัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมี้การ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ข. บริษทัจะด าเนินการช าระเงินค่าท่ีดินดว้ยเงินสดอีกส่วนหน่ึง เป็นเงินจ านวน 13,999,999.80 บาท 

ค. นายวชิาญ วชิรพงศ ์จะด าเนินการโอนท่ีดินและบริษทัจะด าเนินการรับโอนท่ีดินเพ่ือเป็นการช าระค่าหุน้สามญั

เพ่ิมทุนของบริษทัแทนการช าระดว้ยเงินสด ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ง. กรณีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัการเพ่ิมทุน และวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนในวาระใดวาระหน่ึง บริษทัจะ

ด าเนินการยกเลิกการเขา้ลงทุนซ้ือและรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจากนายวชิาญ วชิรพงศ ์ต่อไป  
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ส าหรับการรับช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวด้วยทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน กล่าวคือ บริษัทจะรับโอน

กรรมสิทธ์ิในท่ี ดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี  18484 เลขท่ี ดิน 3330 ตั้ งอยู่ ท่ีต  าบลคลองกุ่ม  อ า เภอบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีดินรวม 4-3-26 ไร่ จากนายวิชาญ วชิรพงศ์ โดยมูลค่ารวมของค่าตอบแทนในการเข้าท า

รายการในคร้ังน้ี เป็นมูลค่าท่ีไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษทัผูป้ระเมินทรัพยสิ์น คือ บริษทั ไทยประเมินราคา 

ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีไดป้ระเมินไว ้

จ านวน 192,600,000 บาท  

 

การรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์น (รวมถึงท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ.2547 (รวมท่ีไดแ้กไ้ข

เพ่ิมเติม) (ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 6.06 เม่ือค านวณจากงบ

การเงินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน และ

เม่ือน าขนาดรายการดงักล่าวมาค านวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหวา่ง 6 

เดือนท่ีผา่นมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 8.71 ตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็นขนาดรายการท่ีมีมูลค่า

ต ่ากวา่ร้อยละ 15 และมีการออกหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นการช าระค่าตอบแทนทรัพยสิ์นท่ีไดม้านั้น โดยบริษทัจะยื่นขอ 

ให้ตลาดหลกัทรัพย ์ฯ รับหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไปนั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท ารายการและ

เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์ฯ โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามบญัชีทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพย ์ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) โดย

ไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

2) เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 16,274,215.40 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน  1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน  1,144,755,193.40 บาท โดย

วธีิการตดัหุน้สามญัท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นหุน้

ท่ีไดจ้ดัสรรไวส้ าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA (ไม่รวมถึง

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายเพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-

W4)) 
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3) เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดแก้ไขเป็นดังน้ี “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 

1,144,755,193.40 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยส่ีสิบส่ีล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทส่ีสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น 11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบส่ี

หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่น

หนึ่งพนัส่ีร้อยส่ีสิบเจด็ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพนัเก้าร้อยสามสิบส่ีหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-” 

 

4) เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จ านวน 

296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน  1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 

1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 

บาท เพ่ือ (ก) เสนอขายใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (ข) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) และ (ค) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-W4) ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

5) เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดแก้ไขเป็นดังน้ี “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 

1,441,598,673.20 บาท (หนึ่งพันส่ีร้อยส่ีสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์ ) 

แบ่งออกเป็น 14,415,986,732 หุ้น (หนึ่งหมื่นส่ีพนัส่ีร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพนัเจด็ร้อยสามสิบสองหุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 14,415,986,732 หุ้น (หนึ่งหมื่นส่ีพันส่ีร้อย

สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพนัเจด็ร้อยสามสิบสองหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-” 

 
6) เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 

593,333,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหก้บั นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซ่ึงเป็น

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 

178,000,000.20 บาท และการรับช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนนอกจากตวัเงิน ทั้งน้ี ราคาเสนอขาย

หุน้ละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทั
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มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือขออนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ระหวา่งวนัท่ี 

8 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุน้ โดยคิดเป็นส่วนเพ่ิม (Premium) ในอตัราร้อย

ละ 1.07 ของราคาตลาด ซ่ึงราคาขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคา

ตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่ากวา่ราคาตลาดท่ีก าหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ทั้งน้ี 

การก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งบริษทักบันายวิชาญ วชิรพงศ์ 

ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั โดยบริษทัไม่ประสงค์

ท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากว่าราคาตลาดเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม 

หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ

บริษทัก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั่งรับหุ้นสามญัในส่วนเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ท่ี

หา้มมิใหผู้ล้งทุนน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่

วนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถ

ทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ตามหลกั

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค า

ขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคา

เสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทจ.72/2528 เร่ืองการอนุมติัให้

บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ดังนั้น นอกจากบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย

ในท่ีประชุมแลว้ บริษทัยงัตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลในวงจ ากดั

จากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ 

 

อยา่งไรก็ตาม การออกและเสนอขายสามญัเพ่ิมทุนใหก้บั นายวิชาญ วชิรพงศ์ มิใช่เป็นการออกและเสนอขายใหก้บั

บุคคลเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียว
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โยงกนั (รวมถึงท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย

ขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมถึงท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม)  

 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

มอบหมายใหก้รรมการผูมี้อ านาจของบริษทั คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั เป็นผูพิ้จารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออก และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ีจ าเป็นและสมควร

ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การก าหนด การแกไ้ข เพ่ิมเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก 

เสนอขาย จดัสรร และจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน วนัและเวลาท่ีเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และวิธีการ

ช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อและการยื่นขอ

อนุญาตต่อกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ ในเอกสาร

ค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซ้ือ และส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนดังกล่าว และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ และมีอ านาจในการ

ด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กบับุคคลใน

วงจ ากดัของบริษทัส าเร็จลุล่วงไปได ้

 

รายละเอียดของการออก และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  และรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทั รวมถึงขอ้มูลของผูล้งทุน ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง

ใหก้บันายวชิาญ วชิรพงศ ์ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP)(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

 

7) เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) จ านวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมี

เศษหุ้นให้ปัดท้ิง) และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น และอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 และ 4)  
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ทั้งน้ี ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2564 

(Record Date) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล ท่ี

คณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลง

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรและ

ภายใตข้อบอ านาจท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การ

ก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ  การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการน าใบส าคญั

แสดงสิทธิ TRITN-W5 และหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  TRITN-W5 เขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

และการแต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจช่วง รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีไดทุ้กประการ ทั้งน้ี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั 

 

8) เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 

2,968,434,798 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็นดงัน้ี 

ก. จดัสรรไวส้ าหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

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

ข. จดัสรรหุ้นไวส้ าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 

5 (TRITN-W5) จ านวนไม่เกิน 2,344,177,052 หุน้ 

ค. จดัสรรหุน้ไวส้ าหรับรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-

W4) จ านวนไม่เกิน 30,924,412 หุน้ 

 

9) เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั เพื่อให้

สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยการยกเลิกวตัถุประสงค์เดิมออก จ านวน 14 ข้อ และเพ่ิมเติม

วตัถุประสงคใ์หม่เขา้ไปอีก จ านวน 11 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

 

10) เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เป็นดงัน้ี 
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จากเดมิ :  “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 71 ขอ้ รายละเอียดตามแนบ บมจ ท่ีแนบ” 

แก้ไขเป็น :  “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 68 ขอ้ รายละเอียดตามแนบ บมจ ท่ีแนบ” 

 

11) อนุมติัให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารไทรทนั 

ชั้น 2 หอ้งประชุมใหญ่ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์

มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 (Record Date : RD)(ข้ึนเคร่ืองหมาย XM หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2564) ซ่ึงในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2564 ในคร้ังน้ีมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

วาระท่ี 2 รับทราบการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยการเขา้ลงทุนซ้ือท่ีดินบริเวณถนนเสรีไทย จ านวน 1 

แปลง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จ านวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ี

ยงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทั 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก จ านวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จ านวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษทั 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหก้บั นายวชิาญ วชิรพงศ ์ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านน 178,000,000.20 บาท 

และใหรั้บช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-

W5) จ านวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุน้

ใหปั้ดท้ิง) 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.10 บาท เป็นดงัน้ี 

ก. จดัสรรไวส้ าหรับรองรับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement: PP) กล่าวคือ นายวชิาญ วชิรพงศ ์จ านวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ 

ข. จดัสรรหุ้นไวส้ าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) จ านวนไม่เกิน 2,344,177,052 หุน้ 

ค. จดัสรรหุน้ไวส้ าหรับรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 

4 (TRITN-W4) จ านวนไม่เกิน 30,924,412 หุน้ 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์

ของบริษทั 

วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 

อน่ึง การพิจารณาในวาระท่ี 5,6,7,8,9 เป็นการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหน่ึง

ไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะยกเลิกการเสนอวาระท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

 

โดยมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีประธาน

กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มอบอ านาจให้ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกประชุม

วิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 การแก้ไข

เปล่ียนแปลง วนั เวลา สถานท่ี และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 และการ

พิจารณาแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้หุน้เพ่ือสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 

หากบริษัท ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและขอ้มูลเพ่ือส่งให้กับผูถื้อหุ้นภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียด ตามความจ าเป็นหรือตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

        (นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

       ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

11 

 

             ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

สารสนเทศเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ของ 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 
 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 10/2564 ในวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 มีมติอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุนซ้ือ และรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจากนายวิชาญ วชิรพงศ ์ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 18484 เลขท่ีดิน 3330 

ตั้งอยู่ท่ีต  าบลคลองกุ่ม อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีดินรวม 4-3-26 ไร่ (ท่ีดิน) ในมูลค่ารวม 192,000,000 บาท โดยมี

วิธีการช าระค่าท่ีดินด้วยเงินสด จ านวน 13,999,999.80 บาท และช าระด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทซ่ึงมีมูลค่า จ านวน 

178,000,000.20 บาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ก. บริษทัจะด าเนินการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงใหก้บั นายวชิาญ วชิรพงศ ์ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุน้

ละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านน 178,000,000.20 บาท และใหรั้บช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวดว้ย

ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท  เป็นราคาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดค านวณจาก

ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 

วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อขอ

อนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ระหว่างวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 

0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพ่ิม (Premium) ในอตัราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซ่ึงราคาขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ี

ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าราคาตลาดท่ีก าหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ทั้ งน้ี การก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว

ขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหว่างบริษทักบันายวิชาญ วชิรพงศ์ ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล และ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั โดยบริษทัไม่ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุน้
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ในราคาต ่ากว่าราคาตลาดเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษทัก่อนท่ีตลาด

หลกัทรัพยจ์ะสัง่รับหุน้สามญัในส่วนเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ท่ีหา้มมิใหผู้ล้งทุนน า

หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ี

ถูกสั่งห้ามขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ตามหลกัหลกัเกณฑ์ท่ี

ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการพิจารณาค าขอใหรั้บหุน้

สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ี

ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ข. บริษทัจะด าเนินการช าระเงินค่าท่ีดินดว้ยเงินสดอีกส่วนหน่ึง เป็นเงินจ านวน 13,999,999.80 บาท 

ค. นายวชิาญ วชิรพงศ ์จะด าเนินการโอนท่ีดินและบริษทัจะด าเนินการรับโอนท่ีดินเพ่ือเป็นการช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนของบริษทัแทนการช าระดว้ยเงินสด ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ง. กรณีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัการเพ่ิมทุน และวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนในวาระใดวาระหน่ึง บริษทัจะ

ด าเนินการยกเลิกการเขา้ลงทุนซ้ือและรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจากนายวชิาญ วชิรพงศ ์ต่อไป  

 

การรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (รวมถึงท่ีได้

แกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั

จดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ.2547 (รวมท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป) โดยมี

ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 6.06 เม่ือค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงเป็นขนาด

รายการสูงสุดตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทน และเม่ือน าขนาดรายการดงักล่าวมาค านวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึง

สินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนท่ีผา่นมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 8.71 ตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็นขนาด

รายการท่ีมีมูลค่าต ่ากวา่ร้อยละ 15 และมีการออกหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทนทรัพยสิ์นท่ีไดม้านั้น และตามท่ีบริษทัได้

ออกหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทนทรัพยสิ์นท่ีไดม้านั้น โดยบริษทัจะยืน่ขอใหต้ลาดหลกัทรัพย ์ฯ รับหลกัทรัพยด์งักล่าว

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป 

 

ดงันั้น บริษทัจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดท่ีส าคญัของการเขา้ท ารายการ และเปิดเผยขอ้มูลของการ เขา้ท ารายการต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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1.  วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ  

บริษทัจะด าเนินการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยภ์ายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ของบริษทั คร้ังท่ี 

1/2564 ซ่ึงจะจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564  

 

2.  คู่กรณีทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัท 

ส าหรับธุรกรรมการรับโอนทีด่นิ  

ผูโ้อน :    นายวชิาญ วชิรพงศ ์

ผูรั้บโอน :  บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ :  ผู ้โอนไม่ มีความสัมพัน ธ์ใด  ๆ  กับบริษัท  ดังนั้ น  การ เข้าท ารายการดังก ล่ าว จึ ง 

ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2551 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงท่ีไดมี้ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

 

ส าหรับธุรกรรมการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

ผูจ้ดัสรร :   บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ผูไ้ดรั้บจดัสรร :   นายวชิาญ วชิรพงศ ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์ :  ผู ้ได้ รั บจัดสรรไ ม่ มีความสัมพัน ธ์ ใด  ๆ  กับบ ริษัท  ดังนั้ น  ก าร เ ข้าท า ร ายการ 

     ดังก ล่ าว จึ งไ ม่ เข้าข่ าย เ ป็นรายการ ท่ี เ ก่ี ยวโยงกันตามประกาศ  คณะกรรมการ 

     ก ากับตลาดทุนท่ี  ทจ.  21/2551 เ ร่ือง  หลักเกณฑ์ในการ ท ารายการท่ี เ ก่ียวโยงกัน  

     ลงวัน ท่ี  31 สิ งห าคม  2551 (รวม ถึ ง ท่ี ได้ มี ก า ร  แก้ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม )  และประกาศ 

     คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง  ประ เทศไทย เ ร่ือง  การ เ ปิด เผยข้อ มูลและ 

     การปฏิบั ติการของบ ริษัทจด  ทะ เ บี ยนในรายการ ท่ี เ ก่ี ยวโยงกัน  พ .ศ .  2546 ลง 

     วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  
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3.  จ านวนเงนิและรายละเอยีดของหลกัทรัพย์ทีอ่อกเพ่ือเป็นการตอบแทนการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

บริษทัตกลงจะซ้ือท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 18484 เลขท่ีดิน 3330 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลคลองกุ่ม อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เน้ือท่ีดินรวม 4-3-26 ไร่ จากนายวชิาญ วชิรพงศ ์ในมูลค่ารวมทั้งส้ิน จ านวน 192,000,000 บาท โดยมีวธีิการช าระค่าท่ีดินดว้ยเงินสด 

จ านวน 13,999,999.80 บาท และช าระดว้ยหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัซ่ึงมีมูลค่า จ านวน 178,000,000.20 บาท ดงัน้ี 

 

ก. การออกหลกัทรัพย์เพ่ือช าระค่าตอบแทน 

บริษทัจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.10 บาท 

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) กล่าวคือ นายวิชาญ วชิรพงศ์ (“ผูล้งทุน”) ท่ีมิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมถึงท่ีไดแ้กไ้ข

เพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยง กนั พ.ศ. 2546 (รวมถึงท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) โดยบริษทัจะรับช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนนอกจาก

ตวัเงิน ดว้ยวิธีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของผูล้งทุนให้แก่บริษทั โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม

ทั้งส้ิน จ านวน 178,000,000.20 บาท  

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดัไดซ่ึ้งจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ี เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง

แต่ไม่จ ากดัเพียงเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1) การก าหนด แกไ้ข เพ่ิมเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน วนัและเวลา

ท่ีเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน และวธีิการช าระ ค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ือง

กบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงักล่าวและการดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอียด

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาด หลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) การลงนาม แกไ้ขเปล่ียนแปลง การติดต่อ ในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการ

เสนอขาย จัดสรร จองซ้ือและส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่น ค  าขออนุญาต 

เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หน่วยงาน ราชการหรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมี

อ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเพ่ือให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขาย 

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบริษทั ส าเร็จลุล่วงไปได ้ 

3) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเห็นสมควรเพ่ือความส าเร็จลุล่วงของการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ทุกประการ 
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บริษทัไดก้ าหนดวนัจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 และ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู ้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 เพ่ือใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการ

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/ 2564  

 

ข. การช าระค่าตอบแทนด้วยเงนิสด 

บริษทัจะด าเนินการช าระค่าตอบแทนค่าท่ีดินอีกส่วนหน่ึงท่ีคงเหลือจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ ก. 

ดว้ยเงินสด จ านวน 13,999,999.80 บาท เพ่ือให้ครบถว้นตามขอ้ตกลงในการซ้ือขายท่ีดินในคร้ังน้ี จ านวน 192,000,000 บาท โดย

บริษทัจะใชเ้งินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษทัช าระค่าตอบแทนดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอ จึง

ท าใหก้ารช าระดว้ยเงินสดดงักล่าวจะไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัอยา่งแน่นอน 

 

4.  รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีไ่ด้มา  

บริษทัจะไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทั นายวิชาญ วชิรพงศ์ ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 18484 เลขท่ีดิน 3330 ตั้งอยูท่ี่

ต  าบลคลองกุ่ม อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีดินรวม 4-3-26 ไร่ ในมูลค่าท่ีดินทั้งส้ิน จ านวน 192,000,000 บาท ซ่ึงเป็น

มูลค่าของค่าตอบแทนท่ีไม่สูงกวา่ราคาประเมินของบริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีไดป้ระเมินไว ้เป็นเงิน จ านวน 192,600,000 บาท 
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5.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ และขนาดของรายการ  

5.1  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  

บริษทัจะไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือเป็นการรับช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนแทนการช าระดว้ยเงินสด ส าหรับหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเขา้ข่ายกรณีบริษทัมีการออกหลกัทรัพยเ์พ่ือ

เป็นการตอบแทนการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น  

 

5.2  การค านวณขนาดรายการ  

การพิจารณาขนาดของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 6.06 เม่ือค านวณจากงบ

การเงินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน และเม่ือน าขนาด

รายการดงักล่าวมาค านวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา จะมีขนาด

รายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.71 ตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็นขนาดรายการท่ีมีมูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 15 และมีการออก

หลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นการตอบแทนการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น โดยบริษทัจะยื่นขอใหรั้บหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ต่อไป บริษทัจึงมีหนา้ท่ีจดัท ารายงาน และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามบญัชี

ทา้ยประกาศ รายการ ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดการ

ค านวณขนาดรายการดงัน้ี  

 

ล าดบั หลกัเกณฑ์ เกณฑ์การค านวณ 
ขนาดรายการ  

(ร้อยละ) 

1 เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ - - 

2 เกณฑก์ าไรสุทธิ - - 

3 เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

6.06 

4  เกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพย ์ - - 

 

6.  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับการเขา้ท ารายการจ านวนทั้งส้ิน 192,000,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนท่ีไม่สูง

กวา่ราคาประเมินของบริษทัผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดป้ระเมินไวเ้ป็นเงินจ านวน 192,600,000 บาท 
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7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ  

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

และผูถื้อหุน้ของบริษทั ดว้ยเหตุท่ีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับการเขา้ท ารายการเป็น ราคาท่ีไม่สูงกวา่ราคาประเมินของบริษทั

ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดป้ระเมินไว ้ประกอบกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าบริษทัสามารถน าไปใชเ้พ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

1) มีท าเลท่ีตั้งท่ีดี อยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ใกลเ้ส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นทรัพยสิ์นท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได ้

2) สามารถน าไปเป็นหลกัประกนัใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือขอสินเช่ือสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพ่ือน าวงเงินสินเช่ือ

มาใชใ้นโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 

3) ในกรณีท่ีบริษทัตอ้งการระดมเงินทุนดว้ยวธีิการออกหุน้กู ้บริษทัสามารถน าท่ีดินแปลงดงักล่าวไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้า

ประกนัได ้

4) สามารถน าท่ีดินไปรองรับการพฒันาโครงการในอนาคตของบริษทั ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษทัใหเ้ติบโต

มากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัการพฒันาโครงการดา้นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย  

5) บริษทัมีสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน โดยท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการเขา้ซ้ือทรัพยสิ์น จึงสามารถเก็บเงินสดไวใ้ชใ้นกิจการอ่ืน

ต่อไปได ้

 

นอกจากน้ี บริษทัจะยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหรั้บหลกัทรัพยท่ี์บริษทัออกใหเ้พ่ือเป็นการตอบ

แทนการไดม้าซ่ึงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป  

 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการของ

บริษัท ตามข้อ 7. ข้างต้น  

 - ไม่มี –  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

 

สารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 

 
 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 ของบริษทัไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก จ านวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,144,755,193.40 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพ่ือ (ก) เสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั (ข) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) และ (ค) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

รุ่นท่ี 4 (TRITN-W4) นั้น 

โดยท่ี (ก) เป็นกรณีการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement : PP) 

กล่าวคือ นายวิชาญ วชิรพงศ์  และบริษทัจะรับช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวดว้ยทรัพยสิ์นอย่างอ่ืนแทนการช าระดว้ยเงินสด 

โดยจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนดังมี

รายละเอียดต่อไปน้ี   

 

1. รายละเอยีดของการเสนอขายหุ้น  

บริษทัจะออกและจดัสรรหุน้ไม่เกิน จ านวน 593,333,334  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ใหแ้ก่นายวชิาญ วชิรพงศ ์(ผู ้

ลงทุน) ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement : PP) โดยจัดสรรท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 

178,000,000.20 บาท  เพ่ือช าระค่าซ้ือท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 18484 เลขท่ีดิน 3330 ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลคลองกุ่ม อ าเภอบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีดินรวม 4-3-26 ไร่ จากนายวชิาญ วชิรพงศ ์ 

ผูล้งทุนไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี 

ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) รวมถึงไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบักรรมการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั และ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั 
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ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท  เป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้

เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือขออนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ระหวา่งวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 ถึง

วนัท่ี 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุน้ โดยคิดเป็นส่วนเพ่ิม (Premium) ในอตัราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซ่ึงราคาขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่

ในราคาต ่ากวา่ราคาตลาดท่ีก าหนดในประกาศ ทจ.72/2558  

ทั้งน้ี การก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งบริษทักบันายวิชาญ วชิรพงศ์ 

ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั  โดยบริษทัไม่ประสงคท่ี์จะออกและ

เสนอขายหุน้ในราคาต ่ากวา่ราคาตลาดเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

 

วนัที ่ ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น) วนัที ่ ราคาเฉลี่ย  (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 หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ

หุน้ของบริษทัก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสัง่รับหุน้สามญัในส่วนเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ท่ีหา้มมิใหผู้ ้

ลงทุนน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนร้อยละ 

25 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ตามหลกัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการพิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 
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ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทั้ง บริษทัจะตอ้งด าเนินการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-W4) ต่อไป 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทัได้เสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

มอบหมายให้กรรมการผูมี้อ านาจของบริษทั และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ

บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใต้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การก าหนดวนัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน เป็นตน้  
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โครงสร้างการถือหุน้ก่อน และหลงัการท ารายการเสนอและออกขายหุน้สามญัแก่บุคคลในวงจ ากดั, การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ TRITN-W4, การจดัสรร TRITN-W5 แก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 ผูถื้อหุน้ จ านวน 10 รายแรก ดงัต่อไปน้ีคาดวา่จะเป็นดงัน้ี  

 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ก่อนการท ารายการ 

ณ วนัที ่29 กนัยายน 2564 

บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) 

กรณีผู้ถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ

แปลงสภาพ TRITN-W4 

(เตม็จ านวน) 

กรณีผู้ถือหุ้นเดมิใช้สิทธิแปลง

สภาพ TRITN-W5 

เตม็จ านวน( ) 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1 กลุ่มเตชะอุบล1 

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 วชิรพงศ์2 0 0 593,333,334 5.06 593,333,334 4.93 712,000,000 4.95 

4 นายล ้าพนัธ์ุ พรรธนประเทศ 474,000,000 4.26 474,000,000 4.04 474,000,000 3.94 568,800,000 3.95 

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

6 บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (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 ไม่ไดเ้ขา้ซ้ือหลกัทรัพยม์าในระยะเวลาเดียวกนั และไม่มีพฤติกรรมร่วมกนักระท าเพ่ือเขา้ครอบง ากิจการ (Acting in concert) 
2 นายวิชาญ วชิรพงศ ์ไดรั้บการจดัสรรหุ้น PP ในคร้ังน้ี และไดรั้บสิทธิ TRITN-W5  
3 บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 และใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ทั้งจ  านวน ภายหลงัจากวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XW จึงไม่ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ TRITN-W5 เฉพาะในส่วน TRITN-W4 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ก่อนการท ารายการ 

ณ วนัที ่29 กนัยายน 2564 

บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) 

กรณีผู้ถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ

แปลงสภาพ TRITN-W4 

(เตม็จ านวน) 

กรณีผู้ถือหุ้นเดมิใช้สิทธิแปลง

สภาพ TRITN-W5 

เตม็จ านวน( ) 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

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 ผูถื้อหุน้อ่ืน 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 

 จ านวนหุ้นทั้งหมด 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 เป็นผูถื้อหุ้นใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 และใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ทั้งจ  านวน ภายหลงัจากวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XW จึงไม่ไดรั้บการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 เฉพาะในส่วน TRITN-W4 
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2. ช่ือและข้อมูลของบุคคลในวงจ ากดัทีจ่ะได้รับการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

 

รายช่ือ จ านวนหุ้นทีจ่ดัสรร 

(หุ้น) 

ราคาเสนอขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่ารวม 

(บาท) 

อาชีพ ทีอ่ยู่ 

นายวชิาญ วชิรพงศ ์ 593,333,334 0.30 178,000,000.20 นกัธุรกิจ 29/9 หมู่ ท่ี  9 ต าบลบ้าน

โพธ์ิ อ าเภอเสนา จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

 

3. วตัถุประสงค์ เหตุผล และความจ าเป็นของการออก และจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภาพท่ีบริษทัจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ภายหลงัจากท่ีบริษทั

ไดรั้บโอนกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นแลว้ กล่าวคือ ทรัพยสิ์นดงักล่าว มีท าเลท่ีตั้งท่ีดี อยูใ่นยา่นเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่ง

ท่ีสะดวก ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม ท่ีดินจึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ และบริษัทยงัสามารถน าท่ีดินไปเป็น

หลกัประกนักบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ส าหรับการขอวงเงินสินเช่ือมาใชใ้นโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในอนาคตบริษทั และ/

หรือบริษทัยอ่ย รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัตอ้งการระดมทุน เช่น การออกหุ้นกูบ้ริษทัสามารถน าท่ีดินไปเป็นหลกัประกนัได ้

อีกทั้งออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไปช าระเป็นค่าท่ีดินในคร้ังน้ี บริษทัไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งินสดท่ีมี ท าให้บริษทัยงัคง

สภาพคล่องทางการเงินไวไ้ดเ้ช่นเดิม สุดทา้ยบริษทัอาจจะน าท่ีดินไปรองรับการพฒันาโครงการดา้นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

ขายในอนาคตของบริษทัได ้ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษทัใหเ้ติบโตมากยิง่ข้ึน  

 

4. หลกัเกณฑ์ วธีิการเลือก และบุคคลในวงจ ากดั  

 คณะกรรมการบริษทั เห็นวา่นกัลงทุน ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ฉบบัประมวล) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 รวมถึงไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบักรรมการ ผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของกรรมการ ผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั และเป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาท่ีมีฐานะทางการเงิน

มัน่คง  

 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับการเพิม่ทุน 

5.1 เหตุผลและความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน 

 บริษทัมีเหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เน่ืองจากตอ้งน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไปช าระเป็นค่าท่ีดิน

แทนเงินสดเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดินของ นายวชิาญ วชิรพงศ ์ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 18484 เลขท่ีดิน 3330 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลคลองกุ่ม 
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อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีดินรวม 4-3-26 ไร่ ซ่ึงท่ีดินแปลงดังกล่าว เป็นท่ีดินท่ีมีท าเลท่ีตั้ งท่ีดี อยู่ใกล้

ศูนยก์ารคา้หลายแห่ง มีเสน้ทางสญัจรไปมาไดส้ะดวกและหลายเสน้ทาง รวมไปถึงมีเสน้ทางของรถไฟฟ้าสายสีสม้ตดัผ่าน 

คณะกรรมการ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสท่ีจะสามารถพฒันาศกัยภาพในท่ีดินเพ่ือน าท่ีดินแปลงดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ไดต้่อไป 

อีกทั้ง มูลค่าของค่าตอบแทนส าหรับการรับโอนท่ีดินเป็นราคาท่ีไม่สูงกวา่ราคาประเมินของบริษทัผูป้ระเมินท่ีไดป้ระเมินไว ้

และการเพ่ิมทุนโดยการรับช าระค่าหุ้นดว้ยทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนในคร้ังน้ี บริษทัไม่ตอ้งช าระค่าท่ีดินดว้ยเงินสดทั้งจ านวน จึง

ถือวา่การเพ่ิมทุนดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เพราะสามารถท่ีจะน าเงินสดไปใชป้ระโยชน์

อยา่งอ่ืนต่อไปได ้

แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษทัสามารถด าเนินการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง บริษทัจะมีทรัพยสิ์นท่ีสามารถ

น ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ได ้ในอดีตท่ีผา่นมาส่วนใหญ่บริษทัจะถือเงินสดเป็นหลกั โดยไม่มีสินทรัพยใ์นรูปแบบอ่ืน   

 

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการเพิม่ทุนและความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุน 

การออกและจดัสรรหุน้ใหน้กัลงทุนเป็นการออกหุ้นเพ่ือช าระค่าท่ีดิน และนกัลงทุนจะโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินมา

ช าระค่าหุน้แทนการช าระดว้ยเงินสด ซ่ึงบริษทัจะไม่ไดรั้บเงินเพ่ิมทุนเป็นเงินสดจากการท ารายการในคร้ังน้ี 

 

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลด าเนินงาน

ของบริษัท 

 บริษทัจะไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ได ้จะส่งผลให้

ฐานะทางการเงินเขม้แขง็ และบริษทัมีความมัน่คงมากยิง่ข้ึน  

 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อความเหมาะสมของราคาเสนอขายและที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและมีความเห็นวา่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดัในคร้ังน้ี มี

ความเหมาะสม และมิไดท้ าให้ผูถื้อหุ้นเดิมเสียเปรียบ ซ่ึงไดค้  านึงถึงผลประโยชน์และส่วนไดเ้สียรวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

แลว้ เน่ืองจากราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีถูกก าหนดข้ึนมา โดยเป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน

วนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือขออนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนดงักล่าว ในระหว่างวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพ่ิม 

(Premium) ในอตัราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด จึงเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  
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7. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการพจิารณาและตรวจสอบข้อมูล และศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน  

คณะกรรมการของบริษทัขอรับรองวา่คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณา และตรวจสอบ

ขอ้มูลของนกัลงทุน และการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีถือครองนั้น และมีความเห็นวา่นกัลงทุนเป็นผูล้งทุนท่ีมีศกัยภาพ และ

เป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิจริง และไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั รวมถึงไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบักรรมการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และ

ผูบ้ริหารของบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหาย

แก่บริษัท ผู ้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเป็นเหตุใหก้รรมการ

หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทัอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์

ดงักล่าวแก่บริษทัได ้หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

บริษทั จะแจง้ให้บริษทัด าเนินการดงักล่าวได ้ซ่ึงหากบริษทัไม่ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีได้

แจง้ ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 

8.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)  

= จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั / (จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่บุคคลใน

วงจ ากดั + จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้)  

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

= 5.06 % 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-

W4 ทั้ งจ านวน บริษทัจะมีจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดเท่ากบั 12,040,885,268 หุ้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ

สิทธิในการออกเสียงเท่ากบั 4.93 % 

 

8.2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)  

ไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุ้นไดเ้น่ืองจาก 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 จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย

แก่บุคคลในวงจ ากัด x จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด) / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ + 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั)  

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

= 0.2970 บาท  

 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 

ทั้งจ านวน บริษทัจะมีจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดเท่ากบั 12,040,885,268 หุ้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อต่อราคา

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) กรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด และการเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRITN-W5”) (รวมบุคคลในวงจ ากัด 1 

ราย) 

9.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)  

9.1.1. กรณีผูใ้ชสิ้ทธิ TRITN-W5 ทั้งจ านวนเป็นผูถื้อหุน้เดิม (รวมบุคคลในวงจ ากดั 1 ราย) 

= (จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั + จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ TRITN-

W5) / (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั + จ านวนหุ้นสามญัเพื่อ

รองรับการใชสิ้ทธิ TRITN-W5)  

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

 = 20.89% 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 

ทั้งจ านวน บริษทัจะมีจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดเท่ากบั 14,385,062,320 หุ้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน

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

ไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุ้นไดเ้น่ืองจาก 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 จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย

แก่บุคคลในวงจ ากดั x จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั) + (ราคาใชสิ้ทธิ TRITN-W5 x 

จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ TRITN-W5)/ (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอ

ขายแก่บุคคลในวงจ ากดั + จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 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: ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4 

ทั้งจ านวน บริษทัจะมีจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดเท่ากบั 14,385,062,320 หุ้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน

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  

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบนรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

________________________________________________________ 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

รายละเอยีดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั รุ่นที ่5 
ของบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
1. รายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ประเภทของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด 

(มหาชน) รุ่นท่ี 5 (“TRITN-W5” หรือ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับ : ไม่เกิน 2,344,177,052 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20.96% 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั จ านวน 11,127,551,934 
หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย 
วธีิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จัดสรรให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลงัจากการ

จดัสรรหุน้แก่บุคคลในวงจ ากดัเสร็จส้ินแลว้ 
วนัก าหนดรายช่ือเพ่ือสิทธิในการจองหรือ  
ไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: บริษทัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ TRITN-W5 (Record Date) ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 

อตัราส่วนการจดัสรร : 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษใหปั้ดท้ิง) 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 จ านวน 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัได ้1 หุน้ (หน่ึงหุน้)  
ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาหุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลด 15.78% จากราคาตลาด (ราคาถวั

เฉล่ียถ่วงน ้ าหนักยอ้นหลัง 15 วนั (8 กันยายน 2564 – 29 กันยายน 2564) ท่ี 
0.2968 บาทต่อหุ้น) ทั้ งน้ี ราคาการใช้สิทธิ อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วัน ท่ี  13 มกราคม 2565 หรือวัน ท่ีคณะกรรมการ  และ /ห รือประธาน
กรรมการบริหารพิจารณาก าหนด หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก :  31 มีนาคม 2565 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย :  12 มกราคม 2567 (ตรงกบัวนัหมดอายขุอง TRITN-W5) 
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ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : วนัใช้สิทธิคือวนัท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W5 โดยสามารถเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท า
การสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ภายหลงัจากวนั
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ 5 วนัท าการ
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ  
 
ยกเวน้การแจง้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้แสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ย ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิตรง
กับวนัหยุดท าการของบริษทั ให้ก าหนดวนัใช้สิทธิเป็นวนัท าการก่อนวนัใช้
สิทธิวนัสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะน า TRITN-W5 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ          

: บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม TRITN-W5 ท่ีออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน : หุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและ
ฐานะของหุน้เทียบเท่ากบัหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ 
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การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 
 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เม่ือเกิด
เหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผูถื้อ TRITN-W5 ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 
1) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นบริษทั อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้  
2) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใด ๆ ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาหุน้ท่ีค  านวณ

ได้ตามวิธีการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้ นหรือราคาตลาด
ในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการค านวณตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ  

3) เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่
โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ต ่ากวา่ราคาหุน้ท่ีค  านวณตาม
วิธีท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคัญแสดงสิทธินั้ น และเป็นวิธีการค านวณตามท่ีได้ระบุไว้ใน
ขอ้ก าหนดสิทธิ  

4) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่        
ผูถื้อหุน้  

5) เ ม่ือบริษัทจ่ายเ งินปันผลเป็นเ งินซ่ึง เ กินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในข้อ             
ก าหนดสิทธิ  

6) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกับ ขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 ท่ีท าให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม  

 
ทั้ งน้ี บริษทัอาจตอ้งด าเนินการจัดประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนใหเ้พียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ และมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
เป็นผูพิ้จารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับ
หรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ 

ข้อก าหนดกรณีท่ีมีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู ่

: บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ั้งจ านวน  

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ : ให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู ้มีอ  านาจ
ในการ 
1) ก าหนดและเปล่ียนแปลง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้ขอบ
อ านาจท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่าง ๆ  อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ือง
กับใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้น
สามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการ
ขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการแต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจช่วง 
รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีไดทุ้กประการ 

2)  บริษทัจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและ
อตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่ จะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดงันี ้ 

a. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 
b. ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 
c. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุน้ (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution) 

 
ทั้งน้ี ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่บุคคล

ในวงจ ากดั 1 ราย, รูปแบบการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ TRITN-W5 ซ่ึงจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน
การถือหุน้  
 

กรณีที ่1:  
o บริษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 1 ราย ไดท้ั้งจ านวน  
o ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจ ากดั 1 ราย) เป็น ผูม้าใชสิ้ทธิแปลง

สภาพของ TRITN-W5 ทั้งจ านวน  
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กรณีที ่2:  
o บริษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 1 ราย ไดท้ั้งจ านวน  
o ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจ ากดั 1 ราย) ไม่ไดเ้ป็นผูม้าใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพของ TRITN-W5 ทั้งจ านวน  
 

กรณีทีอ่าจเกดิขึน้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

กรณีท่ี 1 = (จ านวนหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนท่ี
เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั +        
จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิ TRITN-W5) 
(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวน
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่
บุคคลในวงจ ากัด + จ านวนหุ้น
สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ  
TRITN-W5) 
 
= (593,333,334 + 2,344,177,052) 
(11,127,551,934 + 593,333,334 

+ 2,344,177,052)  
 
= 20.89 % 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-
W4 จากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TRITN-W4 ทั้ งจ านวน บริษทัจะ
มี จ านวน หุ้ น ท่ี จ าห น่ า ย แล้ว
ทั้ งหมดเท่ากับ  14,385,062,320  
หุ้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงเท่ากบั 20.42 % 

 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคา
ตลาดก่อนเสนอขาย 
 
 
 
 
 
 
 
= (0.2968-0.2862) /0.2968 
 
 
 
= 2.58%  
 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
TRITN-W4 จากผู ้ถือใบส าคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ  TRITN-W4 ทั้ ง
จ านวน บริษทัจะมีจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายแล้วทั้ งหมดเท่ากับ 
14,385,062,320 หุ้ น  ซ่ึ ง จ ะ มี
ผลกระทบต่อสิทธิในการออก
เสียงเท่ากบั 1.75 % 

ไม่สามารถค านวณผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก าไรของผู ้ถือหุ้น
ไดเ้น่ืองจาก บริษทั มีผลขาดทุน
สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
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กรณีทีอ่าจเกดิขึน้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

กรณีท่ี 2 = (จ านวนหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนท่ี
เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั) 
(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวน
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่
บุคคลในวงจ ากดั) 
 
= (593,333,334) 
(11,127,551,934 + 593,333,334) 
 
= 5.06 % 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-
W4 จากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TRITN-W4 ทั้ งจ านวน บริษทัจะ
มี จ านวน หุ้ น ท่ี จ าห น่ า ย แล้ว
ทั้ งหมดเท่ากับ  12,040,885,268 
หุ้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงเท่ากบั 4.93 % 

 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคา
ตลาดก่อนเสนอขาย 
 
 
 
= (0.2968-0.2970) / 0.2968 
 
 
= -0.05%  
 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
TRITN-W4 จากผู ้ถือใบส าคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ  TRITN-W4 ทั้ ง
จ านวน บริษทัจะมีจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายแล้วทั้ งหมดเท่ากับ 
12,040,885,268 หุ้ น  ซ่ึ ง จ ะ มี
ผลกระทบต่อสิทธิในการออก
เสียงเท่ากบั -0.98 % 

ไม่สามารถค านวณผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก าไรของผู ้ถือหุ้น
ไดเ้น่ืองจาก บริษทั มีผลขาดทุน
สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 

สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.73/2558 

 
 

1. รายละเอยีดการเสนอขาย 

1.1 จ านวนหุ้นเพิม่ทุน 

ไม่เกิน 2,344,177,052  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คิดเป็น 20.96% ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษทั จ านวน 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัขอบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 5 

(ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5)  

1.2 ประเภทนักลงทุน 

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้แก่บุคคลใน

วงจ ากดัเสร็จส้ินแลว้  

1.3 วธีิการก าหนดราคาเสนอขาย 

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 โดยไม่คิดมูลค่า ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น และ

อตัราการแปลงสิทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั 

1.4 วธีิการเสนอขายและการจดัสรร 

จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วย ในกรณีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ ให้ตัดเศษดังกล่าวท้ิงทั้ งจ านวน โดยการก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 (Record Date : RD) 

2. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและแผนการใช้เงนิ 

2.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ท่ีจัดสรรให้กับผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ 

2.2 เพ่ือรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ส าหรับการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัในโครงการท่ีจะ

เกิดข้ึนจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการเมกกะโปรเจกตต์่าง ๆ ของภาครัฐ ซ่ึง

บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้ม มีความสามารถ และมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะเขา้ไปรับด าเนินงานก่อสร้าง

ได ้ซ่ึงในการรับงานดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีเงินทุนท่ีเพียงพอไวร้องรับการด าเนินงาน 
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2.3 เพ่ือสร้างความเติบโตในอนาคตให้กบับริษทัเพ่ือให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของบริษทัในธุรกิจ

ต่าง ๆ โดยบริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะลงทุนขยายธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เช่น ธุรกิจพฒันาดา้นอสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจการบริการจดัการหน้ีสินหรือบริหารสินทรัพย ์ธุรกิจเกษตรฟาร์ม รวมถึงธุรกิจท่ีสามารถช่วยสนบัสนุน

ธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิมของบริษทั เป็นตน้  

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าทีผู้่ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกบัผลกระทบ 

ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่บุคคลใน
วงจ ากดั 1 ราย, รูปแบบการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ TRITN-W5 ซ่ึงจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สดัส่วนการถือหุน้  
 
กรณีที ่1:  
o บริษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 1 ราย ไดท้ั้งจ านวน  
o ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจ ากดั 1 ราย) เป็น ผูม้าใชสิ้ทธิแปลง

สภาพของ TRITN-W5 ทั้งจ านวน  
กรณีที ่2:  
o บริษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 1 ราย ไดท้ั้งจ านวน  
o ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจ ากดั 1 ราย) ไม่ไดเ้ป็นผูม้าใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพของ TRITN-W5 ทั้งจ านวน  
 

กรณีทีอ่าจเกดิขึน้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

กรณีท่ี 1 = (จ านวนหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนท่ี
เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั +        
จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิ TRITN-W5) 
(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวน
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่
บุคคลในวงจ ากัด + จ านวนหุ้น
สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ  
TRITN-W5) 
 
 
 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคา
ตลาดก่อนเสนอขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สามารถค านวณผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก าไรของผู ้ถือหุ้น
ไดเ้น่ืองจาก บริษทั มีผลขาดทุน
สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
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กรณีทีอ่าจเกดิขึน้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

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

+ 2,344,177,052)  
 
= 20.89 % 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-
W4 จากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TRITN-W4 ทั้ งจ านวน บริษทัจะ
มี จ านวน หุ้ น ท่ี จ าห น่ า ย แล้ว
ทั้ งหมดเท่ากับ  14,385,062,320  
หุ้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงเท่ากบั 20.42 % 

 

= (0.2968-0.2892) /0.2968 
 
 
 
= 2.58%  
 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
TRITN-W4 จากผู ้ถือใบส าคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ  TRITN-W4 ทั้ ง
จ านวน บริษทัจะมีจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายแล้วทั้ งหมดเท่ากับ 
14,385,062,320 หุ้ น  ซ่ึ ง จ ะ มี
ผลกระทบต่อสิทธิในการออก
เสียงเท่ากบั 1.75 % 

กรณีท่ี 2 = (จ านวนหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนท่ี
เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั) 
(จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวน
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่
บุคคลในวงจ ากดั) 
 
= (593,333,334) 
(11,127,551,934 + 593,333,334) 
 
= 5.06 % 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-
W4 จากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TRITN-W4 ทั้ งจ านวน บริษทัจะ
มี จ านวน หุ้ น ท่ี จ าห น่ า ย แล้ว

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคา
ตลาดก่อนเสนอขาย 
 
 
 
= (0.2968-0.2970) /0.2968 
 
 
= -0.05%  
 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
TRITN-W4 จากผู ้ถือใบส าคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ  TRITN-W4 ทั้ ง
จ านวน บริษทัจะมีจ านวนหุน้ท่ี

ไม่สามารถค านวณผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก าไรของผู ้ถือหุ้น
ไดเ้น่ืองจาก บริษทั มีผลขาดทุน
สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
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กรณีทีอ่าจเกดิขึน้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง 
(Control Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
ของผู้ถือหุ้น 

(Earnings per Share Dilution 
หรือ EPS Dilution) 

ทั้ งหมดเท่ากับ  12,040,885,268 
หุ้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงเท่ากบั 4.93 % 

 

จ าหน่ายแล้วทั้ งหมดเท่ากับ
12,040,885,268 หุ้ น  ซ่ึ ง จ ะ มี
ผลกระทบต่อสิทธิในการออก
เสียงเท่ากบั -0.98 % 

 

ทั้ งน้ี หากใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 มีการใช้สิทธิ ผูถื้อหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของ

สดัส่วนการถือหุน้และราคาซ้ือขายหุน้สามญั 

 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การเพ่ิมทุนจะช่วยใหบ้ริษทั มีความพร้อมและสร้างความยดืหยุน่ทางการเงิน ใน

การขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น รวมถึงบริษทัจะมีเงิน

ส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าแผนการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 มี

ความเป็นไปได้เน่ืองจาก บริษทัมีแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานท่ี

เหมาะสม ซ่ึงหากเป็นไปตามแผนอาจจะท าใหมู้ลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัปรับตวัสูงข้ึน และจะส่งผลใหมี้

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัจะไดรั้บเงินเพ่ิมทุนและ

น ามาใชใ้นการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและความ

เพยีงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การเพ่ิมทุนมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากการเสนอขายหุน้เพ่ือรองรับใบส าคญั

แสดงสิทธิ TRITN-W5 ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 จะมีการใชก็้ต่อเม่ือนกัลงทุนใหมู้ลค่าต่อโครงการ 

และแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนของบริษทัสะทอ้นผ่านราคาหุน้ของบริษทั และคณะกรรมการเห็นวา่

การเพ่ิมทุนดงักล่าวมีความเพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทัในระยะเวลาน้ี 
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4.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน

ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 จะช่วยให้บริษทัมี

ฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งข้ึนกว่าเดิม และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินได้อย่าง

เหมาะสม และเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเม่ือบริษทัน าไปใชต้ามแผนยอ่มจะท าให้บริษทัผลการ

ด าเนินงานท่ีดี มีผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน และในท่ีสุดบริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้่อไป  

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการเพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี และหากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่

บริษทั ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษทัได้ตามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเป็นเหตุให้

กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทัอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรับผิดชอบใน

การส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษทัได ้หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทั จะแจง้ใหบ้ริษทัด าเนินการดงักล่าวได ้ซ่ึงหากบริษทัไม่ด าเนินการตามท่ีผูถื้อ

หุ้นแจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทน

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

 

 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบนรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

________________________________________________________ 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 
 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือ

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. เก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 

1.1 การลดทุนจดทะเ บียนของบริษัท จ านวน  16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  จ านวน 

1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิไดน้ า

ออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีไดจ้ดัสรรไวส้ าหรับ

รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA (ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีออกและ

จดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4) 

1.2 การเ พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 296,834,479.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุน จ านวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวม 

☑ แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ

ใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

2,968,434,798 

- 

0.10 

- 

2,968,434,798   

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 
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2. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

)เดมิ : ใหม่(  

ราคาขาย 

)บาทต่อหุ้น(  

วนั เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด กล่าวคือ 

นายวชิาญ วชิรพงศ ์

ไม่เกิน 

593,333,334 

- 

 

0.30 บาท ต่อหุ้น 

ซ่ึงเป็นราคาถัว

เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั

ของหุน้ 

ไม่มีการช าระเป็นเงิน

สด โปรดดูรายละเอียด

ขอ้ 5.1 และส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 2 

 

 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จ ะ ซ้ื อ หุ้ น ส ามัญขอ ง

บริษัท คร้ังท่ี 5 (TRITN-

W4) ซ่ึงออกและจัดสรร

ให้กับผู ้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ 

 

ไม่เกิน 

2,344,177,052 

 

 

อตัรา 5 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 ใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

เ สนอขาย ท่ี  0 

บาทต่อหุ้นโดย

ใบส าคัญแสดง

สิทธิ 1 หน่วย มี

สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น

สามญัได ้1 หุ้นท่ี

ราคา 0 .25 บาท

ต่อ 1 หุน้ 

โปรดดูรายละเอียดใน

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 และ 4 

 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้

เสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงั

มิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีได้

จดัสรรไวส้ าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA 

(ซ่ึงไม่รวมหุ้นท่ีออกและจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

TRITN-W4) 

2) อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก จ านวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จ านวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อ (ก) 

เสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั (ข) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) และ (ค) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-W4)  
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3) อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.10 บาท เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน จ านวน 

178,000,000.20 บาท และการรับช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์นอย่างอ่ืนนอกจากตวัเงิน 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดค านวณ

จากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด

หลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เสนอ

วาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือขออนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ระหวา่ง

วนัท่ี 8 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพ่ิม 

(Premium) ในอตัราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซ่ึงราคาขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กับบุคคลใน

วงจ ากดัดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่

ในราคาต ่ากว่าราคาตลาดท่ีก าหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ทั้ งน้ี การก าหนดราคาเสนอขาย

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งบริษทักบันายวิชาญ วชิรพงศ ์ซ่ึงมีความ

สมเหตุสมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั โดยบริษทัไม่

ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุน้ในราคาต ่ากวา่ราคาตลาดเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น

โดยรวม อยา่งไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวต ่ากวา่

ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั่งรับหุน้สามญัในส่วนเพ่ิม

ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัมีหนา้ท่ีหา้มมิใหผู้ล้งทุนน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บ

จากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะ

สามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูก

สั่งห้ามขาย ตามหลกัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการพิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

นอกจากน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทจ.72/2528 เร่ืองการอนุมติัใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก
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ใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ดงันั้น นอกจากบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วน

ไดเ้สียในท่ีประชุมแลว้ บริษทัยงัตอ้งไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของ

บริษทัต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ 

 

นักลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

(และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) รวมถึงไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบักรรมการ ผู ้

ถือหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ ผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูบ้ริหาร

ของบริษทั 

 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผูมี้อ านาจของบริษทั คณะกรรมการบริหาร หรือประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อ านาจ

ของบริษทั เป็นผูพิ้จารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ือง

กบัการออก และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึง

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การก าหนด การแกไ้ข เพ่ิมเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย 

จดัสรร และจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน วนัและเวลาท่ีเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ

วิธีการช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง การ

ติดต่อและการยื่นขออนุญาตต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การ

ลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ ในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซ้ือ และส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และการน าหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใด

ท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กบับุคคลใน

วงจ ากดัของบริษทัส าเร็จลุล่วงไปได ้
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รายละเอียดของการออก และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  และรายละเอียดความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั รวมถึงขอ้มูลของผูล้งทุน โปรดดูส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

 

ทั้งน้ี บริษทัจะรับช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จึง

เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 

เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

(รวมถึงท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์น พ.ศ.2547 (รวมท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป) โดยมีขนาดของ

รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.06 เม่ือค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทน และเม่ือน าขนาดรายการ

ดงักล่าวมาค านวณรวมกบัมูลค่าของการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหว่าง 6 

เดือนท่ีผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 8.71 ตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็น

ขนาดรายการท่ีมีมูลค่าต ่ากวา่ร้อยละ 15 และมีการออกหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทน

ทรัพย์สินท่ีได้มานั้ น โดยบริษัทจะยื่นขอ ให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไปนั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท ารายการและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์

ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชีท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

โปรดดูส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

4)  อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) 

จ านวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมี

เศษหุ้นให้ปัดท้ิง) และก าหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น และอตัราการใชสิ้ทธิ 1 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ)  

 

ทั้งน้ี ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวนัท่ี 27 

ธันวาคม 2564 (Record Date) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน

กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย

เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใตข้อบอ านาจท่ีกฎหมาย

ก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดเหตุแห่ง
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การออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ  การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 และหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน และการแต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจช่วง 

รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ  ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ

ในคร้ังน้ีไดทุ้กประการ ทั้งน้ี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั โปรดดูส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 และ 4 

 

2.1.1 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้ 

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 หากมี

เศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษ

หุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 

ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ านวน 1 หน่วย จาก

การค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน ทั้งน้ี ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อ

หุ้นท่ีจะได้รับจากการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรร

ทั้งหมด บริษทั จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าใหค้งเหลือใบส าคญั

แสดงสิทธิในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดล้งตวั  

นอกจากน้ีในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์

ตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดงักล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัท้ิง 

 

2.1.2 จ านวนหุน้คงเหลือท่ียงัมิไดจ้ดัสรร 

  - ไม่มี -  

 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)      

  - ไม่มี - 

 

3. ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารลดทุน เพิม่ทุน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร

ไทรทนั ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 
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ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 (Record Date : RD)(ข้ึนเคร่ืองหมาย XM 

หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2564) ซ่ึงในการประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 

 

4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต 

(ถ้าม)ี 

4.1 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุน

จดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

4.2 บริษทัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของ

บริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

4.3 บริษทัจะด าเนินการยืน่จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนช าระแลว้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 

4.4 บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั และออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัต่อบุคคลในวงจ ากดั ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิในส่วนทีเ่พิม่ทุน 

5.1 กรณีการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดั 

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภาพท่ีบริษทัจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ภายหลงัจากท่ี

บริษทัไดรั้บโอนกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นแลว้ กล่าวคือ ทรัพยสิ์นดงักล่าว มีท าเลท่ีตั้งท่ีดี อยูใ่นยา่นเศรษฐกิจ มีการ

คมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ใกลเ้ส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม ท่ีดินจึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได ้และบริษทัยงัสามารถ

น าท่ีดินไปเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ส าหรับการขอวงเงินสินเช่ือมาใชใ้นโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 

ในอนาคตบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัตอ้งการระดมทุน เช่น การออกหุ้นกูบ้ริษทัสามารถ

น าท่ีดินไปเป็นหลกัประกนัได ้อีกทั้งออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไปช าระเป็นค่าท่ีดินในคร้ังน้ี บริษทัไม่

จ าเป็นตอ้งใชเ้งินสดท่ีมี ท าให้บริษทัยงัคงสภาพคล่องทางการเงินไวไ้ดเ้ช่นเดิม สุดทา้ยบริษทัอาจจะน าท่ีดินไป

รองรับการพฒันาโครงการดา้นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายในอนาคตของบริษทัได ้ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของ

บริษทัใหเ้ติบโตมากยิง่ข้ึน  
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5.2 กรณีการออกและจดัสรรหุ้นสามญัไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ท่ีจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากกรณีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRIRN-

W5 ไปใชส้ าหรับรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั รวมทั้งน าไปใชส้ าหรับการเขา้รับงานในโครงการ

ใหม่ ๆ ของบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

  

6 ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

บริษทัจะไดม้าซ่ึงท่ีดินท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ได ้เช่น การน าไปเป็น

หลกัประกันให้กับบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือขอสินเช่ือสถาบันการเงินต่าง ๆ เพ่ือน าวงเงินสินเช่ือมาใช้ใน

โครงการก่อสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงในอนาคตหากบริษทัตอ้งการท่ีจะระดมทุนดว้ยวธีิการออกหุน้กู ้บริษทัสามารถ

น าท่ี ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นหลักทรัพย์ค  ้ าประกันได้ รวมถึงสามารถน าไปพัฒนาข้ึนเป็นโครงการ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายไดใ้นอนาคต  

นอกจากน้ี การไดรั้บช าระค่าหุ้นเป็นท่ีดินดงักล่าว ถือวา่บริษทัไดสิ้นทรัพยเ์ขา้มาเป็นกรรมสิทธ์ิโดยท่ี

ไม่ตอ้งช าระดว้ยเงินสด ท าให้บริษทัยงัคงเหลือเงินสดไวใ้ชส้ าหรับในกิจการอ่ืนต่อไป และบริษทัจะมีสินทรัพย์

ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินสด เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมาบริษทัจะถือครองเงินสดเป็นหลกั โดยไม่มีสินทรัพย์

ในรูปแบบอ่ืน ดงันั้น เม่ือท ารายการน้ีส าเร็จบริษทัจะไดสิ้นทรัพยสิ์นท่ีเป็นท่ีดินเขา้มาถือครอง 

 

7 ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

7.1 การเสนอขายหุน้สามญัใหก้บับุคคลในวงจ ากดัในคร้ังน้ี เป็นการก าหนดราคาเสนอขายท่ีเหมาะสม เป็นราคา

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัมี

มติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือขออนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว 

ระหว่างวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพ่ิม 

(Premium) ในอัตราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซ่ึงราคาขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด

ดงักล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด  จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลง

ของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น และการท่ีบริษทัไดท่ี้ดินท่ีมีศกัยภาพเขา้มาในบริษทั ในอนาคตสามารถน าไป

พฒันาเพ่ือก่อใหเ้กิดรายได ้และช่วยให้ผลประกอบการดีข้ึน และบริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลได ้ตามนโนบาย

การจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่า 50%  ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงิน

ส ารองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม  
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7.2 ผูถื้อหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 และในภายหลงัจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 เป็นหุ้นสามญัแลว้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัทุก

ประการนับจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวง

พาณิชยแ์ลว้ 

 

8 รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิม่ทุน 

ในการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผู ้

ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนนั้น จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โปรดดูรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และ 4 

 

9 ตารางระยะเวลาด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้ลดทุน เพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

  

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564  30 กนัยายน 2564 

2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง

ท่ี 1/2564  

15 ตุลาคม 2564  

3 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 24 พฤศจิกายน 2564 

4 ด าเนินการยืน่ค  าขอจดมติลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชย ์ 

ภายใน 14 ว ัน  นับแต่ว ัน ท่ี ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 

5 ยื่นค าขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจ ากัดต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

6 เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

โ ด ย เ ร็ ว ภ า ย ห ลั ง ท่ี ผ่ า น

กระบวนการล าดบัท่ี 1-5 ขา้งตน้ 

ซ่ึงจากแต่คาดว่าการขายหุ้นจะ

เกิดภายวนัท่ี 15 ธันวาคม 2564 

หรือวันท่ีคณะกรรมการและ/

หรือประธานกรรมการบริหาร 

พิจารณาก าหนด 
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ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

7 จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้  ภายใน 14  วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บ

ช าระค่าหุ้นครบถ้วน (วนัท่ีรับ

การโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจาก

บุคคลในวงจ ากดั) 

8 วนัท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัเร่ิมท าการซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายในเดือนธนัวาคม 2564 

9 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 วนัท่ี 27  ธนัวาคม 2564 

10 วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 วนัท่ี 13 มกราคม 2565  หรือวนัท่ี

คณะกรรมการ และ/หรือประธาน

กรรมการบริหารพิจารณาก าหนด 

11 วนัท่ี TRITN-W5 เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเดือนมกราคม 2565 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบนรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

________________________________________________________ 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

 

สรุปรายละเอยีดวตัถุประสงค์ทีย่กเลกิและเพิม่เตมิใหม่ 

ของบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
• วตัถุประสงค์ ยกเลกิ จ านวน 14 ข้อ 

ล าดบั 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 ์รับพิมพห์นงัสือ พิมพห์นงัสือจ าหน่าย และออกหนงัสือพิมพ ์

ประกอบกิจการจดัสร้าง และจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ 

ประกอบกิจการรับจา้งบนัทึก หรือผลิต เทปบนัทึกเสียง เทปวิดีโอ ภาพยนตร์ และประกอบกิจการ

รับจา้งผลิตสายเทป วดีีโอ และสายเทปบนัทึกเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ผลิต แลกเปล่ียน ประมูลราคาเสนอซ้ือ เสนอขาย เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ 

จัดหามาหรือจ าหน่ายไปด้วยประการใด ๆ ซ่ึงสินคา้เทปบนัทึกเสียง วีดีโอเทป น ้ ายาลา้งหัวเคร่ือง

บันทึกเสียง และเคร่ืองเล่นวีดีโอ ตวัอุปกรณ์ลา้งหัวเคร่ืองบันทึกเสียงและเคร่ืองเล่นวีดีโอ เคร่ือง

บนัทึกเสียงเคร่ืองเล่นวดีีโอ เคร่ืองถ่ายเทปบนัทึกเสียง เคร่ืองถ่ายเทปบนัทึกภาพ เคร่ืองถ่ายวดีีโอเคร่ือง

ถ่ายภาพยนตร์ แผ่นเสียง แผ่นวิดีโอ เคร่ืองเล่นจานเสียง วิทยุ เคร่ืองรับวิทยุ โทรทศัน์ ไมโครโฟน 

เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองดูดฝุ่ น รวมทั้งอะไหล่ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ประกอบกิจการโรงงานผลิตสายเทปบนัทึกเสียงโรงงานผลิตเทปบนัทึกเสียงโรงงานผลิตตลบัเทป

บันทึกเสียงโรงงานผลิตสายเทปวีดีโอโรงงานผลิตวีดีโอเทปโรงงานผลิตตลับเทปวีดีโอและ

โรงงานผลิตสินคา้ต่าง ๆ ดงักล่าวในขอ้ (41) 

ประกอบกิจการรับจา้งท ารายการต่าง ๆ เพื่อการโฆษณาการบนัเทิง การประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริม

การขายทางสถานีวทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ ส่ิงตีพิมพ ์และส่ือโฆษณาทุกชนิด 

ประกอบกิจการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และส่ือ

โฆษณาทุกชนิด 

รับเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า ควบคุมการด าเนินรายการ และการจดัท ารายการในด้านการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายทางส่ือมวลชนทุกประเภท 

ผลิตและจ าหน่ายทั้งปลีกและส่งคอมแพก็คดิ์สก ์CD และเลเซอร์ดิสก ์LD 

ประกอบกิจการขายฟิลม์สไลด ์รับจา้งถ่ายสไลด ์รับจา้งก๊อบป้ีสไลด ์

ประกอบกิจการดา้นบริการส่งวิทยุกระจายเสียง หรือบริการส่งวิทยุโทรทศัน์ท่ีกระท าให้คล่ืนแฮรต

เซียนผา่นไปทางสายหรือส่ือตวัน าไฟฟ้า 
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ล าดบั ข้อที ่ รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

(65) 

 

 

(70) 

ประกอบกิจการรับจา้งเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมติดตั้ง ตรวจรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

บริการรับท า การฝึกสอบ และอบรมทั้งดา้นคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเปิดโรงเรียนฝึกสอนคอมพิวเตอร์ 

(ไม่เป็นการเรียนการสอนตามปกติ)  

ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตแผน่วงจรพิมพ ์(พรินต ์เซอร์กิต บอร์ด) ส่วนควบคุมอุปกรณ์และอะไหล่

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย เคร่ืองรับส่งวิทยุและโทรทศัน์ โทรศพัท์ เรดาร์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชท้างโทรคมนาคม นาฬิกา เคร่ืองค านวณ เคร่ืองไฟฟ้า และเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภท 

ประกอบกิจการค้าเคร่ืองฝึกสอนระบบคอมพิวเตอร์  เคร่ืองฝึกบินจ าลองท่ีควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฝึกยิงปืนใหญ่ เคร่ืองฝึกรถถงั เคร่ืองฝึกเรือรบ และเรือด าน ้ า เคร่ืองเรดาร์ทุกชนิด 

เคร่ืองโซน่า เคร่ืองช่วยการเดินอากาศบนเคร่ืองบิน และภาคพ้ืนดิน เคร่ืองมือน าร่องการเดินเรือ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอุตุนิยมวทิยาอุทกศาสตร์ ธรณีวทิยา เคร่ืองมือและวสัดุท าแผนท่ีทางบก ทาง

อากาศ และทางทะเล เคร่ืองแปลงความถ่ี เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิของเหลว และอากาศ เคร่ืองชั่ง 

เคร่ืองวดั เคร่ืองจบัเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองรับส่งระบบโทรคมนาคม และส่ือสารดาวเทียม เคร่ือง

ไมโครเวฟ เสา และสายอากาศทุกชนิด เคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองยนตด์ว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์

ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ ช้ินส่วน และการติดตั้งซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดงักล่าว 

 

• วตัถุประสงค์ เพิม่เตมิ จ านวน 11 ข้อ 

ล าดบั รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

รับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินรวมตลอดจนหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพ่ือ

น ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไปและใหมี้อ านาจวา่จา้งหรือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญในการบริหารสินทรัพยม์า

ด าเนินการบริหารสินทรัพยห์รือกระท าการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการบริหารสินทรัพยท่ี์รับซ้ือหรือรับโอนมา

ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

ด าเนินการทั้งปวงท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเก่ียวกบักิจการท่ีกล่าวขา้งตน้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประกาศ 

ก าหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวก็้จนกระท าการทั้งปวงท่ี

เก่ียวเน่ืองในการบริหารหรือฟ้ืนฟลููกหน้ีใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์เช่น ขายลูกหน้ี เป็นตน้ 

ใหกู้ย้มืเงินเพ่ิมเติมแก่ลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมา 

เรียกเก็บดอกเบ้ียส่วนลดค่าดอกเบ้ียและค่าบริการทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ปรับโครงสร้างหน้ีประนอมหน้ีลดหน้ีใหลู้กหน้ีตลอดจนตดัหน้ีสูญ 

ถือหุน้ในกิจการท่ีไดม้าจากการช าระหน้ีของลูกหน้ี 



    

51 

 

ล าดบั รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

8 

9 

 

 

10 

 

 

11 

รับช าระหน้ีดว้ยการแปลงหน้ีเป็นทุน 

ประกอบกิจการรับจา้งบริหารสินทรัพย ์รวมถึงการรับจา้งเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี รับจ้างทวงถามหน้ี 

ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ตามปกติทางการคา้ของการรับจ้างบริหารสินทรัพยท่ี์บริษทัพึงประกอบได้ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารสินทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืน 

ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย ์รวมถึงกิจการอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัพึงประกอบไดต้ามประเพณีการคา้

ของบริษทั หรือซ่ึงพึงกระท าหรือมีอ านาจกระท า หรือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย์

หรือกฎหมายอ่ืน 

กระท าการอ่ืนใดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

หมายเหตุ  

ภายหลงัจากการยกเลิกและเพ่ิมเติมวตัถุประสงคเ์รียบร้อยแลว้ วตัถุประสงคฉ์บบัใหม่ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง 

จ ากดั (มหาชน) จะมีทั้งส้ิน จ านวน 68 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 


