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ท่ี SET-TRITON 004/2565 

 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 และการก าหนดวนั เวลาสถานท่ี และระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (E-AGM) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ของบริษทั ไทรทนั  

       โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) 

  2. แบบรายานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

3. รายละเอียดของวตัถุประสงคท่ี์ยกเลิกและเพ่ิมเติมใหม่ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติในการประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คร้ังท่ี 2/2565 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยมีมติในเร่ืองส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 

1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564  

3. เ ห็นชอบให้น า เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเ พ่ือพิจารณาอนุมัติการน าส่วนเกินมูลค่าหุ้น  จ านวน 

860,846 ,281 .20 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 

103,385,346.36 บาท  

4. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) จ านวนไม่เกิน 2,225,510,387 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดท้ิง) และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุน้ และอตัรา

การใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ) ปรากฏตาม

สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

 

ทั้งน้ี ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวนัท่ี 16 

มีนาคม 2565 (Record Date) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 

และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจในการ

ก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ของใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ได้
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ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใตข้อบอ านาจท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออก

และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดเหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการ

ใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสาร

และสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 และหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  TRITN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน และการแต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจช่วง 

รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี

ไดทุ้กประการ ทั้งน้ี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษทั 

5. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 

16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  จ านวน  1,161,029,408.80 เ ป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 

1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุน้

ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีไดจ้ดัสรรไวส้ าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดง

สิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA (ไม่รวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายเพ่ือรองรับใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-W4)) 

6. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดแกไ้ขเป็นดงัน้ี “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 

1,144,755,193.40 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยส่ีสิบส่ีล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทส่ีสิบ

สตางค์) แบ่งออกเป็น 11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัส่ีร้อยส่ีสิบเจด็ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้า

ร้อยสามสิบส่ี หุ้น) มูลค่า หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ( สิบสตางค์)  โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 

11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัส่ีร้อยส่ีสิบเจด็ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพนัเก้าร้อยสามสิบส่ีหุ้น) หุ้น

บุริมสิทธิ -ไม่มี-” 

7. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก จ านวน 

222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 

1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 

บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,225,510,387 หุ้น ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ TRITN-W5 ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

8. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดแก้ไขเป็นดังน้ี “ข้อ 4. ทุนจด

ทะเบียน 1,367,306,232.10 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนหกพันสองร้อยสามสิบสองบาท

สิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 13,673,062,321 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพนัหกร้อยเจด็สิบสามล้านหกหมื่นสองพนัสาม
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ร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 13,673,062,321 

หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพนัหกร้อยเจด็สิบสามล้านหกหมื่นสองพนัสามร้อยยีสิ่บเอ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-” 

9. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภทัรวิกรม คมข า และ (3) นายวรพงษ์  

วฒิุพฤกษ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกหน่ึงวาระ 

10. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ก. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม 

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเป็นจ านวนคงท่ีทุกเดือน ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ  จ านวน  50,000 บาท 

กรรมการ  จ านวน  30,000 บาท 

หมายเหตุ  จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งบริหาร 

(2) ค่าตอบแทนต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ จ านวน  20,000 บาท 

กรรมการ  จ านวน  15,000 บาท 

หมายเหตุ  จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมจริง 

(3) ค่าตอบแทนต่อการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ จ านวน  15,000 บาท 

กรรมการ  จ านวน  10,000 บาท 

หมายเหตุ  จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมจริง 

ข. ค่าตอบแทนในรูปเงินบ าเหน็จ โดยบริษทัจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจากเงินค่าตอบแทนท่ีคงเหลืออยู่                  

ณ วนัส้ินปีให้กบักรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติังาน 

โดยเม่ือรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยงัคงสามารถ

เปรียบเทียบไดก้บับริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

11. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล 

ใบอนุญาตเลขท่ี 7210 และ/หรือ นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ใบอนุญาตเลขท่ี 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณ

ติสุข ใบอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั 

ประจ าปี 2565 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัได ้พร้อมทั้งพิจารณาการก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เป็นเงิน จ านวน 6,590,000 บาท  

12. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยการ
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ยกเลิกวตัถุประสงค์เดิมออก จ านวน 14 ข้อ และเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ใหม่เข้าไปอีก จ านวน 11 ข้อ 

รายละเอียดปรากฏตาม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3.) 

13. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เป็นดงัน้ี 

จากเดิม :   “ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 71 ขอ้ รายละเอียดตามแนบ บมจ ท่ีแนบ” 

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

14. อนุมัติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2565 วันท่ี  28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.                                  

โดยประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

วาระท่ี 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี 

วาระท่ี 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาการโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้เพ่ือชดเชยผลขาดทุนของบริษทั 

วาระท่ี 6 พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน  

โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5)  

วาระท่ี 7 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

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

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

วาระท่ี 8 พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระท่ี 9 พิจารณาการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก จ านวน 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม จ านวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,367,306,232.10 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,225,510,387 หุ้น ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ TRITN-W5 

วาระท่ี 10 พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งต่ออีกวาระ 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั  



 

 

5 

วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติม

วตัถุประสงคข์องบริษทั 

วาระท่ี 16 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

15. อนุมัติให้วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 (Record Date) และเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง

สิทธิ TRITN-W5 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

                    (นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

                   ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. 

 

สรุปรายละเอยีดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 รุ่นที ่5 (TRITN-W5) 

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

(มหาชน) รุ่นท่ี 5 (“TRITN-W5” หรือ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 2,225,510,387 หน่วย 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับ : ไม่เกิน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20 % 

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

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย 
วธีิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้  
วนัก าหนดรายช่ือเพ่ือสิทธิในการจองหรือ  
ไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TRITN-W5 (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 

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

ซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) (อาจเปล่ียนแปลงใน
ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาหุ้นละ  0.25 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วัน ท่ี  1 มิถุนายน  2565 หรือวัน ท่ีคณะกรรมการ  และ /ห รือประธาน
กรรมการบริหารพิจารณาก าหนด หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก :  30 กนัยายน 2565 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย :  31 พฤษภาคม 2567 (ตรงกบัวนัหมดอายขุอง TRITN-W5) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : วนัใช้สิทธิคือวนัท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ

ธนัวาคม ตลอดอาย ุTRITN-W5 โดยสามารถเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 โดยก าหนดวนัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ 5 วนัท าการก่อนวนั
ใชสิ้ทธิ  
ยกเวน้การแจง้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้แสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ย ในกรณีท่ีวนัใช้
สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษทั ให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการก่อน
หนา้ 
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ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะน า TRITN-W5 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ          

: บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม TRITN-W5 ท่ีออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน : หุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและ
ฐานะของหุน้เทียบเท่ากบัหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 
 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 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 
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ข้อก าหนดกรณีท่ีมีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู ่

: บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ั้งจ านวน  

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ : ให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ 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 

วตัถุประสงค์ของการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิและประโยชน์ท่ีบริษทัพึงไดรั้บ 

: เพ่ือเตรียมความพร้อมดา้นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษทั 

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บ : กรณีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
บริษทัจะไดรั้บเงินทุนไปขยายธุรกิจ และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทั ซ่ึง
จะสามารถสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดใ้นอนาคต 

 
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 ดงัต่อไปน้ี 
กรณีที ่1:  
o ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ทั้งจ านวน 
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กรณีที ่2:  
o บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ทั้งจ านวน 

 
a. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

สูตรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = Qw/ (Qo+Qw) 
กรณีท่ี 1   เท่ากบัศูนย ์
กรณีท่ี 2  เท่ากบัร้อยละ 16.67 

b. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
สูตรการค านวณการลดลงของราคา = (Po – Pn) /Po โดยท่ี 
Po = ราคาก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 PavgQo/Qo  = 0.2446 บาท 
 Pavg  = ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ 
       บริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 (ระหวา่งวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565 –  
       วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 ซ่ึงเท่ากบั 0.2446 บาทต่อหุน้) 
 Pr  = ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 Qo  = จ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
 Qw  = จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
 Pn  = ราคาภายหลงัการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   (PavgQo/Qo+PrQw)/(Qo+Qw) = 0.2455 บาท 
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
กรณีที ่1 และกรณีที ่2  ไม่มีผลกระทบเน่ืองจากราคาภายหลงัการขายใบส าคญัแสดงสิทธิสูงกวา่ 
    ราคาก่อนการเสนอขาย 
 

c. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution) 
ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2. 

แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่28  กมุภาพนัธ์ 2565 

 
 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือ

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ระหว่างเวลา 14.30 – 17.30 น. เก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 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 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  จ านวน 

1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุน จ านวนไม่เกิน 2,225,510,387 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวม 

☑ แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ

ใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

2,225,510,387 

- 

0.10 

- 

2,225,510,387 

  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 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จ ะ ซ้ื อ หุ้ น ส ามัญขอ ง

บริษัท รุ่นท่ี  5 (TRITN-

W5) ซ่ึงออกและจัดสรร

ให้กับผู ้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ 

 

ไม่เกิน 

2,225,510,387  

 

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 1 

 

     หมายเหต ุ ใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่เีศษของหุ้น 

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 หากมี

เศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษ

หุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 

ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ 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 

 

3. ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารลดทุน เพิม่ทุน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผา่น

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ใน

วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 (Record Date : RD)(ข้ึนเคร่ืองหมาย XM หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 15มีนาคม 2565 
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4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต 

(ถ้าม)ี 

4.1 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุน

จดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

4.2 บริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง

ขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

4.3 บริษทัจะด าเนินการยืน่จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนช าระแลว้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 

4.4 บริษทัจะด าเนินการและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5)  ต่อส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิในส่วนทีเ่พิม่ทุน 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ท่ีจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุน้  

  

6 ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

บริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากกรณีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  TRIRN-W5 ไปใชเ้พื่อรักษา

สภาพคล่องเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และเพื่อขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

 

7 ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 และในภายหลงัจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ TRITN-W5 เป็นหุ้นสามญัแลว้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกประการนับจาก

วนัท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีไดย้ืน่ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

8 รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิม่ทุน 

-ไม่มี- 
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9 ตารางระยะเวลาด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้ลดทุน เพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

  

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565  28 กมุภาพนัธ์ 2565 

2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2565  

16 มีนาคม 2565 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 28 เมษายน 2565 

4 ด าเนินการยื่นค าขอจดมติลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวง

พาณิชย ์ 

ภายใน 14 ว ัน  นับแต่ว ัน ท่ี ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 

5 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 16 มีนาคม 2565 

6 วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565  หรือวนัท่ี

คณะกรรมการ และ/หรือประธาน

กรรมการบริหารพิจารณาก าหนด 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบนรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

________________________________________________________ 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

          กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3. 

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 

ประกอบกิจการรับจา้งเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมติดตั้ง ตรวจรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

บริการรับท า การฝึกสอบ และอบรมทั้งดา้นคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเปิดโรงเรียนฝึกสอนคอมพิวเตอร์ 

(ไม่เป็นการเรียนการสอนตามปกติ)  
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ล าดบั ข้อที ่ รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

13 

 

 

14 

(65) 

 

 

(70) 

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 

8 

9 

 

 

 

รับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินรวมตลอดจนหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพ่ือ

น ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไปและใหมี้อ านาจวา่จา้งหรือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญในการบริหารสินทรัพยม์า

ด าเนินการบริหารสินทรัพยห์รือกระท าการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพยท่ี์รับซ้ือหรือรับโอนมา

ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

ด าเนินการทั้งปวงท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเก่ียวกบักิจการท่ีกล่าวขา้งตน้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประกาศ 

ก าหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวก็้จนกระท าการทั้งปวงท่ี

เก่ียวเน่ืองในการบริหารหรือฟ้ืนฟลููกหน้ีใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์เช่น ขายลูกหน้ี เป็นตน้ 

ใหกู้ย้มืเงินเพ่ิมเติมแก่ลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมา 

เรียกเก็บดอกเบ้ียส่วนลดค่าดอกเบ้ียและค่าบริการทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ปรับโครงสร้างหน้ีประนอมหน้ีลดหน้ีใหลู้กหน้ีตลอดจนตดัหน้ีสูญ 

ถือหุน้ในกิจการท่ีไดม้าจากการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

รับช าระหน้ีดว้ยการแปลงหน้ีเป็นทุน 

ประกอบกิจการรับจา้งบริหารสินทรัพย ์รวมถึงการรับจา้งเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี รับจ้างทวงถามหน้ี 

ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ตามปกติทางการคา้ของการรับจ้างบริหารสินทรัพยท่ี์บริษทัพึงประกอบได้ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารสินทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืน 



 

 

16 

ล าดบั รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

10 

 

 

11 

ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย ์รวมถึงกิจการอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัพึงประกอบไดต้ามประเพณีการคา้

ของบริษทั หรือซ่ึงพึงกระท าหรือมีอ านาจกระท า หรือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย์

หรือกฎหมายอ่ืน 

กระท าการอ่ืนใดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากการยกเลิกและเพ่ิมเติมวตัถุประสงคเ์รียบร้อยแลว้ วตัถุประสงคฉ์บบัใหม่ของบริษทั ไทรทนั                 

โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) จะมีทั้งส้ิน จ านวน 68 ขอ้  

 


