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ที# TRITN-SET 019/2564 

วนัที# 4 พฤศจิกายน 2564  

เรื#อง แจง้ยกเลิกการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัC งที# 1/2564 (แกไ้ข ครัC งที# 1) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ตามที#ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ไทรทนัโฮลดิCง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครัC งที# 10/2564 ในวนัที# 30 กนัยายน 

2564  ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุนซืCอและรับโอนกรรมสิทธิU ในที#ดินจากนายวชิาญ วชิรพงศ ์ตามโฉนดที#ดินเลขที# 18484 เลขที#ดิน 

3330 ตัCงอยูที่#ตาํบลคลองกุ่ม อาํเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนืCอที#ดินรวม 4-3-26 ไร่ (ที#ดิน) ในมูลค่ารวมทัCงสิCน 192,000,000 

บาท โดยบริษทัจะชาํระค่าที#ดินดงักล่าวดว้ยวิธีการชาํระดว้ยเงินสด จาํนวน 13,999,999.80 บาท และชาํระดว้ยหุน้สามญัเพิ#มทุน

ของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที#ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื#อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กบั นายวิชาญ  

วชิรพงศ ์ซึ# งเป็นบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัCงสิCน จาํนวน 

178,000,000.20 บาท และให้รับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ#มทุนดงักล่าวดว้ยทรัพยสิ์นอื#นนอกจากตวัเงิน รวมทัCงไดมี้มติให้เรียก

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัC งที# 1/2564 ในวนัที# 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. และกาํหนดวนักาํหนดรายชื#อผูถื้อหุน้ที#มีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมในวนัที# 15 ตุลาคม 2564 เพื#อพิจารณาอนุมติัในเรื#องที#เกี#ยวเนื#องกนั กล่าวคือ การลดทุนจดทะเบียน การเพิ#มทุน

จดทะเบียน การแกไ้ขเพิ#มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และการรับ

ชาํระค่าหุน้เพิ#มทุนดว้ยทรัพยสิ์นอยา่งอื#นนอกจากตวัเงิน การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืCอหุน้สามญัของบริษทั 

รุ่นที# 5 (TRITN-W5) การแกไ้ขเปลี#ยนแปลงวตัถุประสงค์เพื#อให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัของบริษทั ตาม

รายละเอียดที#แจง้ไปแลว้นัCน  

 บริษทัขอเรียนแจง้ใหท้ราบวา่ นายวิชาญ วชิรพงศ ์ซึ# งเป็นบุคคลในวงจาํกดัที#จะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ#มทุนใน

ครัC งนีC  ไดท้บทวนถึงขอ้ตกลงการโอนกรรมสิทธิU ในที#ดินของผูล้งทุนให้แก่บริษทั เพื#อเป็นการตอบแทนการชาํระค่าหุ้นสามญั

เพิ#มทุนแทนเงินสด ดว้ยเหตุที#ราคาซืCอขายที#ดินมีการเปลี#ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั กล่าวคือ การที#บริษทัไดก้าํหนดราคาของหุน้

สามญัเพิ#มทุนที#จะเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.30 บาท นัCน เมื#อคาํนวณจากจาํนวนหุน้ที# นายวิชาญ วชิรพงศ ์จะไดรั้บจากการเพิ#ม

ทุนในครัC งนีC  รวมกบัเงินสดแลว้ จะเทียบเท่ากบัราคาที#ตกลงซืCอขายกนัที#มูลค่า จาํนวน 192,000,000 บาท แต่ปัจจุบนัราคาหุน้ของ

บริษทัมีความผนัผวน และมีแนวโน้มที#มูลค่าหุ้นจะตํ#ากว่าราคาที#เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.30 บาท จึงมีความไม่แน่นอนที# 

นายวิชาญ วชิรพงศ ์จะไดรั้บค่าที#ดินเทียบเท่ากบั จาํนวน 192,000,000 บาท ตามขอ้ตกลง ดงันัCน เพื#อให้เกิดความชดัเจนและมี

ขอ้สรุปที#แน่นอนเกี#ยวกบัประเดน็ดงักล่าวเสียก่อน นายวิชาญ วชิรพงศ ์จึงขอถอนขอ้ตกลงในการโอนกรรมสิทธิU ในที#ดินของผู ้
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ลงทุนให้แก่บริษทั ส่งผลให้วาระอื#นที#เกี#ยวเนื#องกบัการรับโอนกรรมสิทธิU ในที#ดินมิอาจเสนอให้ที#ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ

บริษทั ครัC งที# 1/2564 พิจารณาต่อไปได ้

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการครัC งที# 12/2564 กรณีเร่งด่วน ในวนัที# 3 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 17.00 น. ณ หอ้งสตูดิโอ 3 โรงแรมโฟร์ซีซั#นส์ กรุงเทพ ริมแม่นํC าเจา้พระยา โดยที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา

ถึงความจาํเป็นและเหตุขดัขอ้งดงักล่าว จึงไดมี้มติอนุมติัให ้ยกเลิก การเขา้ลงทุนซืCอและรับโอนกรรมสิทธิU ในที#ดินจากนายวชิาญ 

วชิรพงศ ์ตามโฉนดที#ดินเลขที# 18484 เลขที#ดิน 3330 ตัCงอยูที่#ตาํบลคลองกุ่ม อาํเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนืCอที#ดินรวม 4-3-

26 ไร่ (ที#ดิน) ในมูลค่ารวมทัCงสิCน 192,000,000 บาท โดยบริษทัจะชาํระค่าที#ดินดงักล่าวดว้ยวิธีการชาํระดว้ยเงินสด จาํนวน 

13,999,999.80 บาท และชาํระดว้ยหุน้สามญัเพิ#มทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

เพื#อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กบั นายวิชาญ วชิรพงศ ์ซึ# งเป็นบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัCงสิCน จาํนวน 178,000,000.20 บาท และให้รับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ#มทุนดงักล่าวดว้ย

ทรัพยสิ์นอื#นนอกจากตวัเงิน และให้ยกเลิกการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัC งที# 1/2564 ในวนัที# 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

14.00 น. รวมทัCงใหย้กเลิกการนาํเสนอวาระการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัC งที# 1/2564 ทัCงหมด ดงันีC  

1) อนุมติัให้ ยกเลิก วาระการนาํเสนอเพื#ออนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 16,274,215.40 บาท 

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

วธีิการตดัหุน้สามญัที#ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 162,742,154 หุน้ มูลค่าหุน้ที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

2) อนุมติัให ้ยกเลิก วาระการนาํเสนอการแกไ้ขเพิ#มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื#อใหส้อดคลอ้ง

กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

3) อนุมติัให้ ยกเลิก วาระการนาํเสนอการเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก จาํนวน 296,843,497.80 บาท จาก

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

โดยการออกหุน้สามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

4) อนุมติัให ้ยกเลิก วาระการนาํเสนการแกไ้ขเพิ#มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื#อใหส้อดคลอ้ง

กบัการเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

5) อนุมติัให ้ยกเลิก วาระการนาํเสนอการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 593,333,334 หุน้ 

มูลค่าที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื#อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหก้บั นายวิชาญ วชิรพงศ ์ซึ# งเป็นบุคคลใน

วงจาํกัด (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัC งสิCน จาํนน 

178,000,000.20 บาท และใหรั้บชาํระค่าหุน้สามญัเพิ#มทุนดงักล่าวดว้ยทรัพยสิ์นอื#นนอกจากตวัเงิน 

6) อนุมติัให้ ยกเลิก วาระการนาํเสนอการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืCอหุ้นสามญัของบริษทั 

รุ่นที# 5 (TRITN-W5) จาํนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือ
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หุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณี

มีเศษหุน้ใหปั้ดทิCง) 

7) อนุมติัให ้ยกเลิก วาระการนาํเสนอการจดัสรรหุน้สามญัเพิ#มทุน จาํนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุน้ มูลค่าหุน้

ที#ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

8) อนุมติัให ้ยกเลิก วาระการนาํเสนอการแกไ้ขเพิ#มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจในปัจจุบนั 

9) อนุมติัให้ ยกเลิก วาระการนาํเสนอการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพื#อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ข

เพิ#มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

10) อนุมัติให้ ยกเลิก  รายชื#อผู ้ถือหุ้นที# มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น  ครัC งที#  1/2564 ในวันที#  24 

พฤศจิกายน 2564 เพื#อใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

11) อนุมติัให้ ยกเลิก วนักาํหนดรายชื#อผูถื้อหุ้นที#มีสิทธิไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิที#จะซืCอหุ้นสามญัของบริษทั 

รุ่นที# 5 (TRITN-W5) ซึ# งกาํหนดไวใ้นวนัที# 27 ธนัวาคม 2564 

 

ทัCงนีC  ตามที#บริษทัไดก้าํหนดวนัส่งหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัC งที# 1/2564 ทางไปรษณียต์อบรับใหก้บัผูถื้อ

หุน้ วนัที# 8 พฤศจิกายน 2564 และกาํหนดวนัลงประกาศหนงัสือพิมพ ์วนัที# 8 - 10 พฤศจิกายน 2564 ดงันัCน บริษทั จึงตอ้งยติุการ

ดาํเนินการดงักล่าว เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัมติของที#ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 

จึงเรียนมาเพื#อโปรดทราบ  

                ขอแสดงความนบัถือ 

 

               (นางวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

             ประธานเจา้หนา้ที#การเงิน 

         

      


