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หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที) *+
วันอังคารที) ,- เมษายน ,.+* เวลา *-.00 น.
ณ ห้องวิมานทอง ชัน - โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซต์
ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที !"
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สิงทีส่งมาด้ วย
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วันที 19 มีนาคม 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที! 16

คณะกรรมการบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที !" ในวันอังคารที
+; เมษายน +,"! เวลา !;.00น. ณ ห้ องวิมานทอง ชัน ; โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร เพือ
พิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี
วาระที! 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครังที! 1/2561 เมื!อวันที! 9 มีนาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ

ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที! 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี สินสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ

ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้ รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี +,"0

วาระที! 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุด
วันที %! ธันวาคม +,"0 ทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว
วาระที! 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําปี 2560
4.1 อนุมัติการจัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ
สํารองตามกฎหมาย

ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจํานวน !,;0%,,0" บาทเป็ นเงิน

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี +,"0 ใน
อัตราหุ้นละ 0.;, บาท คิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน O- ล้ านบาท โดยบริ ษัทจ่ายจากกําไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.!%
บาท และจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.%+ บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ -!.;P
ของกําไรตามงบการเงินรวม และร้ อยละ +%.PP ของกําไรสะสม ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
เงินปั นผลทังหมดจะถูกหักภาษี หกั ณ ทีจ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด การจ่ายปั นผลดังกล่าว บริ ษัทจ่ายจาก
กําไรสะสมและกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานซึงเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ +0 ในอัตราหุ้นละ 0.%O
หน้ าที 1

บาท และจ่ายจากกําไรทีได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ในอัตราหุ้นละ 0.0P บาท ซึง
ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลในวันที !- มีนาคม +,"! และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผล
วันที !! พฤษภาคม +,"! ทังนี สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้ รับการอนุมตั ิ
จากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี +,"!
วาระที! 5 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการที!ออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการ
5.1 อนุมัตกิ ารแต่ งตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการที!ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ
กรรมการที ออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระได้ แก่ !) ดร. ปั ญจะ เสนาดิ ส ั ย
+) นายอภิชาติ อาภาภิรม %) ดร. วรฑา คงแสนอิสระ และ ;) ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล คณะกรรมการบริ ษัทซึง
ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียจึงเห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมตั ิแต่งตังกรรมการทีออกตามวาระ
กลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง เนืองจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์
ครบถ้ วน อีกทังมีผลงานในการร่ วมบริ หารกิจการของบริ ษัทด้ วยดีตลอดระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ง ซึงดร. ปั ญจะ
เสนาดิสยั และนายอภิชาติ อาภาภิรม เป็ นกรรมการอิสระด้ วยโดยมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระที
บริ ษัทกําหนด
5.2 อนุมัติกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี
+,"0 จํานวน %,"00,000 บาท และอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการปี +,"! จํานวนรวม !,,,00,000 บาท โดย
แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมกรรมการรายเดือนสําหรั บปี +,"! จํ านวนไม่เกิ น ,,,00,000 บาท และกํ าหนดวงเงิ น
บําเหน็จกรรมการปี +,"! จํานวนไม่เกิน !0 ล้ านบาท
การออกเสียงลงคะแนน
พระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจํ า กัด มาตรา -0 และข้ อ บังคับ บริ ษั ทข้ อ ที %%
กําหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
วาระที! 6 พิจารณาและอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย
!) นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5872 และ/หรื อ 2) นางสาว อรวรรณ
เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4807 และ/หรื อ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที 4521 และ/หรื อ 4) นางสาวรสพร เดชอาคม, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5659 และ/
หรื อ ,) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3516 และ/หรื อ 6) นายชยพล ศุภเศรษฐ
นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3972 ทําหน้ าทีผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัท ;00,000 บาท ซึงเมือรวมค่าสอบบัญชีสําหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวน !,",0,000 บาทตามที
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทได้ และในกรณีทีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อี
วาย จํากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอืนของบริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหน้ าทีตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทแทน
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วาระที! ; เรื!องอื!นๆ (ถ้ ามี)
อนึงในการประชุมตามกํ าหนดดังกล่า วข้ างต้ น บริ ษัทกํ าหนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เข้ า ร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ครังที !" และสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันจันทร์ ที !- มีนาคม +,"!
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้ น หากท่านประสงค์จะแต่งตังให้ บคุ คล
อืนเข้ าร่ วมประชุมแทน โปรดกรอกข้ อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามทีแนบมานี และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อม
เอกสารทีกําหนดให้ ประธานกรรมการหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ มประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
โดยคําสังคณะกรรมการบริ ษัท

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ
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สิ!งที!ส่งมาด้ วยลําดับที! 1
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที! @/ABC@
เวลาและสถานที!
ประชุมเมือวันศุกร์ ที - มีนาคม +,"! เวลา !;.00 น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน ; โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซต์ ถนนพระราม
% กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทได้ ปิดรับการลงทะเบียนเวลา !;.00 น. มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง %+ คน จํานวนหุ้น ,,,O,",";P หุ้น
และโดยการมอบฉันทะจํานวน +0 คน จํานวนหุ้น %+,"+0,P,, หุ้น รวมทังสิน ,+ คน รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิน OO,;PP,;0+ หุ้น
จากจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัททีออกและเรี ยกชําระแล้ ว !-P,;-,,;"! หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ ;;.O0 ครบองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานจึงเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที !/+,"!
เริ!มการประชุม
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการและประธานทีประชุม ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้ งจํานวนผู้ถือหุ้นที
เข้ าร่ วมประชุม ซึงครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี บริ ษัทได้ ปิดรับการลงทะเบียนเวลา !;.00 น. ก่อนเข้ าวาระการ
ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพือให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไป
อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ดังนี
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นทีส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารของบริ ษัทไว้ นัน
บริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้ แล้ ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้ าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการเสนอความคิดเห็นหรื อเสนอคําถาม ขอให้ ยกมือ และเมือประธาน
อนุญาตแล้ ว ขอให้ แถลงต่อทีประชุมก่อนด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชือใด แล้ วจึงเสนอความคิดเห็น
หรื อคําถาม และขอให้ เสนอความคิดเห็นหรื อคําถามทีตรงกับวาระเท่านัน หากประสงค์จะเสนอหรื อถามเรื องอืน
ขอให้ เสนอหรื อถามเมือประชุมจบวาระต่างๆ แล้ ว
4. เลขานุการทีประชุมจะแจ้ งจํานวนคะแนนเสียงทีจะต้ องใช้ เป็ นมติทีประชุมในแต่ละวาระให้ ทีประชุมทราบก่อน
ลงคะแนน
5. ในกรณี ที ไม่ มี ผ้ ูใ ดแสดงความเห็ น คัด ค้ า น หรื อ แสดงความเห็ น เป็ นอย่ า งอื น นอกเหนื อ จากที ประธานหรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ให้ ถือว่าทีประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
6. ในกรณีทีผู้ถือหุ้นต้ องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึงในทางทีแตกต่างไปจากข้ อเสนอ ให้ กรอกบัตรลงคะแนน
ของวาระนัน (สําหรับผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง) และจัดส่งให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเพือสรุ ปผลการลงคะแนนสําหรับ
วาระนัน
ทังนี เพือไม่เป็ นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึง ประธาน
อาจพิจารณานําเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้ วจึงแจ้ งผลคะแนนเมือแล้ วเสร็ จ
7. สําหรับกรณีทีถือเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีทีแสดงเจตนาไม่ชดั เจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกิน
หนึงช่อง หรื อกรณีทีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่านัน หรื อกรณีทีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นในกรณีคสั โตเดียน) เป็ นต้ น

หน้ าที 4

8. สําหรับข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้ จาก
สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที , (หน้ า ;P-;-) ในหนังสือเชิญประชุม
จากนัน เลขานุการบริ ษัทได้ แนะนํากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริ หารทีเข้ าร่วมประชุม ดังนี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ แก่
1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ปั ญจะ เสนาดิสยั ซึงดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนด้ วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาษ
4. คุณกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็ นผู้บริ หารได้ แก่
1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย ซึงเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขศรี วงศ์ ซึงเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. คุณขนิษฐา สรรพอาษา
4. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ
กรรมการและผู้บริ หาร ได้ แก่
1. คุณ ชาญชัย กงทองลักษณ์ ดํ ารงตํา แหน่งประธานเจ้ า หน้ าที บริ ห าร และเป็ นกรรมการอํ านวยการของบริ ษั ท
หลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด
2. ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด
เพือความปลอดภัยของผู้เข้ าร่ วมประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ เชิญเจ้ าหน้ าทีทีดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้ งต่อที
ประชุมให้ ทราบถึงขันตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉกุ เฉิน และสถานทีทีเป็ นจุดรวมพลเพือการดูแลความปลอดภัยของทุกคนใน
โรงแรม
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถามหรื อมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานกล่าวเปิ ดประชุมเพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที! : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครังที! @B เมื!อวันที! A@ เมษายน ABCE
ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้ พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้ วเห็นว่าตรงตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น จึง
ขอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที !, เมือวันที +! เมษายน +,"0 ซึงได้ สง่ สําเนาให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ
การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย OO,;PP,;0+ เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !00 ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที !, ตามทีเสนอ
วาระที! : 2 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที!ยังมิได้ นําออกจําหน่ าย และการแก้ ไข
หนังสือบริคณห์ สนธิข้อ H ของบริษัทเพื!อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานขอให้ คณ
ุ สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้เสนอต่อทีประชุม ดังนี
ตามมาตรา !%" แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ได้ กําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดต้ องลดทุนจดทะเบียนโดย
การตัดหุ้นทียังมิได้ นําออกจําหน่ายหรื อจําหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิมทุน ยกเว้ นหุ้นของบริ ษัททีจัดสรรไว้ เพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
และใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น คณะกรรมการจึงเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน -OP,;O0,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน -OP,;PP,%0, บาท แบ่งออกเป็ น !-P,;-,,;"! หุ้น มูล
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ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ , บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน ,%- หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ , บาท และขอให้ ที
ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ; ของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

-OP,;PP,%0, บาท

(เก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านสีแสนเจ็ด
หมืนเจ็ดพันสามร้ อยห้ าบาทถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

!-P,;-,,;"! หุ้น

(หนึงร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านสีแสนเก้ า
หมืนห้ าพันสีร้ อยหกสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

5 บาท

(ห้ าบาท)

หุ้นสามัญ

!-P,;-,,;"! หุ้น

(หนึงร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านสีแสนเก้ า
หมืนห้ าพันสีร้ อยหกสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(-)”

โดยแยกออกเป็ น:

หุ้น

คุณสุวรรณีได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาลงมติ ซึงตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา -0 และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที ;+ และ;, กําหนดให้ การแก้ ไข
เพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท และการลดทุนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงประกอบด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (%/;) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย OO,;PP,;0+ เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !00 ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่เห็น
ด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจํานวน +,"-, บาทโดยตัดหุ้นจดทะเบียน
ทียังมิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน ,%- หุ้น และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ; ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ตามทีเสนอ
วาระที! : 3 พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท! ีจะซือหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพื!อจัดสรร
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ก่อนเข้ าสูว่ าระต่อไป ประธานแจ้ งทีประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมเพิมเติมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมาด้ วยตนเองจํานวน %
ราย และผู้รับมอบฉันทะจํานวน ! ราย ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมรวมทังสิน ," คน รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิน OO,;PO,""- หุ้น หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ ;;.O0
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็ นผู้รายงานสาระสําคัญของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITYW1 จํานวน -O,P;P,P%0 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
คุณชาญชัยแถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเพิมทุนและแผนการใช้ เงิน
ของบริ ษัท รวมถึงแหล่งทีมาของเงินทุนทีเหมาะสม เพือรองรับการลงทุนในอนาคตของบริ ษัทและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริ ษัท โดยคํานึงถึงความสมดุลของอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อาทิเช่น การพิจารณาการเสนอขายหุ้นเพิม
ทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรื อ การเสนอขายหุ้นเพิมทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
รวมถึงการกู้ยืม ด้ วยเหตุนี คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ
TNITY-W1 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะเป็ นวิธีการระดมทุนทีมีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และ
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อาจไม่สง่ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ! ใน
หนังสือเชิญประชุมทีส่งถึงผู้ถือหุ้น
จากนันคุณชาญชัยได้ นําเสนอวัตถุประสงค์ พร้ อมทังรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ เกณฑ์การจัดสรร เงือนไขการ
ใช้ สทิ ธิ และกําหนดเวลาใช้ สทิ ธิ รวมถึงผลกระทบต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเสนอให้ มอบหมายประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อ
บุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณา
•

แก้ ไขกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิซือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Record Date) (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบทีมี
ต่อบริ ษัทเป็ นสําคัญ

•

กําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง

•

ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี ซึงรวมถึง
การนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญทีออกเนืองจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง

ประธานจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน -O,P;P,P%0 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น ทีมีชือปรากฏในวันกํ าหนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ได้ รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที 19 มีนาคม 2561 และมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารดังกล่าวข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่า!) เหตุใดต้ องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่รอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น +) การ
กําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้ อมกับวันทีได้ รับเงินปั นผล จะส่งผลต่อราคาหุ้นทีจะเป็ น
ราคาใช้ สทิ ธิในส่วนของกรรมการและพนักงาน และ %) จากผลการดําเนินงานทีลดลงค่อนข้ างมาก ทําไมยังคงจ่ายเงินปั นผลใน
ระดับสูง ไม่เก็บเงินทุนไว้
คุณชาญชัยได้ ชีแจงว่า การทีคณะกรรมการบริ ษัทตัดสินใจจัดประชุมวิสามัญเนืองด้ วยคณะกรรมการได้ พิจารณาการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในเดือนมกราคมแล้ ว หากรอถึงประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึงจัดปลายเดือนเมษายน และต้ องดําเนินการ
เพือให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเข้ าซือขายจะแล้ วเสร็ จปลายเดือนพฤษภาคม ซึงจะนานเกินไป สําหรับการกําหนดวันได้ รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมวันทีได้ รับสิทธิในเงินปั นผลนัน จะมีผลต่อราคาหุ้น ซึงจะสะท้ อนราคาทีแท้ จริ งจึงกําหนดเป็ นถัวเฉลีย ,
วันทําการ ในส่วนของเงินปั นผลนัน บริ ษัทเห็นว่าบริ ษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ มีกําไรสะสมคงเหลือสูง จึงเห็นควรจ่ายเงินปั นผล
เพือตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายลดลงจากปี ก่อน
คุณชาญชัยได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม จึงขอเสนอ
ให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย OO,;PO,""- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !00 ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่เห็น
ด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุ ปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ
จํานวน -O,P;P,P%0 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทีมีชือปรากฏในวันกําหนดรายชือ
ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที 19 มีนาคม 2561 และการมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หารตามทีเสนอ
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วาระที! : 4 พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท! ีจะซือหุ้นสามัญให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่ อย
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย กงทองลักษณ์เป็ นผู้รายงานสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน จํานวนไม่เกิน %0,000,000 หน่วย โดยคุณชาญชัยได้ นําเสนอวัตถุประสงค์
พร้ อมทังรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ เกณฑ์การจัดสรร เงือนไขการใช้ สิทธิ และกําหนดเวลาใช้ สิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้น และการมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดคุณสมบัติ รายนาม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ผู้มีสิทธิ ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ และจํ านวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้ รับ การเปลียนแปลง เพิมหรื อลดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทีได้ รับการจัดสรรไปแล้ ว และพิจารณากําหนดหรื อแก้ ไขเงือนไขในการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึงอาจแตกต่างไปจากทีได้
ระบุมาข้ างต้ นได้ ตลอดจนการนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย และสามารถมอบอํานาจช่วงให้ บคุ คลอืนใดกระทําการตามวัตถุประสงค์ข้างต้ น
ได้
รายละเอียดของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน (ESOP Scheme) ตามเอกสาร
แนบ + ทีจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณณรงค์ สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงราคาใช้ สทิ ธิทีกําหนดว่าใช้ ราคาถัวเฉลีย , วันทําการจากวันขึนเครื องหมาย
XR ซึงเป็ นวันเดียวกับทีบริ ษัทกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลคือ XD จึงต้ องเป็ น XA และจากการกําหนดวันเดียวกัน
นี จะมีผลให้ หลังวัน X ราคาจะปรับลดลงมาก หากมีราคาตํากว่า , บาท จะทําอย่างไร จึงเสนอให้ มีการกําหนดว่าห้ ามราคาใช้
สิทธิของ ESOP warrant ตํากว่า , บาท
คุณชาญชัยได้ ชีแจงว่า ทีกําหนดราคาใช้ สิทธิ โดยอิงกับวันที XR นัน เนืองจากในวันทีกําหนดการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธินนั ยังไม่มีการกําหนด XD จึงทําให้ ต้องกําหนดราคาใช้ สิทธิกบั วันที XR ในส่วนของราคาใช้ สิทธินนั บริ ษัทไม่
สามารถออกหุ้นตํากว่าราคา Par ได้ เนืองจากบริ ษัทไม่ได้ มีขาดทุนสะสม จึงไม่จําเป็ นต้ องกําหนดแต่อย่างใด
คุณอนุ ว่องสารกิ จ ผู้ถือ หุ้น ได้ ส อบถามว่ากํ าหนดวัน ใช้ สิทธิ แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ข องผู้ถือ หุ้น และ
พนักงานเป็ นวันเดียวกันหรื อไม่
คุณชาญชัยชีแจงว่าเป็ นวันเดียวกัน
จากนันคุณชาญชัยได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม จึง
ขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
สําหรั บวาระนี ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ. %+/+,,! กํ า หนดให้ การอนุมัติการเสนอขายต่อ
กรรมการและพนักงาน ให้ เป็ นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง และต้ องไม่มีการคัดค้ านจากผู้ถือหุ้นซึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ !0 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทังนี กรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นซึงถือได้ ว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียใน
วาระนี ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย ;0,;P+,0,! เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !00 ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่เห็น
ด้ วย และไม่มีบตั รเสีย (ไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นจํานวน ;O,00","!O หุ้น ซึงเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนีและ
ไม่มีสทิ ธิลงคะแนนเสียง) จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
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ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอํานาจ
ให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารตามทีเสนอ
วาระที! : 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ H ของบริษัทเพื!อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ!มทุนจดทะเบียน
ประธานขอให้ คุณ สุว รรณี ลิม ปนวงศ์ แ สน รองกรรมการผู้จัด การเป็ นผู้นํ า เสนอต่อ ที& ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื& อ ทราบถึ ง
รายละเอียดและผลกระทบของการเพิ&มทุนในครัง. นี .ของบริ ษัท เพื&อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที&จะซื .อหุ้น
สามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในวาระที& 2 และ 3 นัน. ทังนี
. . บริ ษัทได้
นําเสนอรายละเอียดการเพิ&มทุนและผลกระทบของการเพิ&มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ&มทุนที&ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการจึ ง ได้ เ สนอให้ ที& ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุมัติ ก ารเพิ& ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จํ า นวน
632,728,69: บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน ;87,377,2:9 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน =,62=,>=9,;99 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน =>8,737,72: หุ้น มูลค่าที&ตราไว้ ห้ นุ ละ 9 บาท และการแก้ ไขเพิ&มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของ
บริ ษัท เพื&อให้ สอดคล้ องกับการเพิ&มทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี .
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,631,215,955 บาท

(หนึงพันหกร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านสองแสน
หนึงหมืนห้ าพันเก้ าร้ อยห้ าสิบห้ าบาท)

แบ่งออกเป็ น

326,243,191 หุ้น

(สามร้ อยยีสิบหกล้ านสองแสนสีหมืนสาม
พันหนึงรอยเก้ าสิบเอ็ด หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

5 บาท

(ห้ าบาท)

หุ้นสามัญ

326,243,191 หุ้น

(สามร้ อยยีสิบหกล้ านสองแสนสีหมืนสาม
พันหนึงรอยเก้ าสิบเอ็ด หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(-)”

โดยแยกออกเป็ น:

หุ้น

คุณสุวรรณีได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่าตามทีผู้บริ หารแจ้ งว่าการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครังนี จะ
ทําให้ อตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ขอทราบว่าอัตราส่วนปั จจุบนั อยูท่ ีเท่าใด และจะลดลงเหลือเท่าใด
คุณสุวรรณีได้ ชีแจงว่า หากได้ รับเงินจากการใช้ สทิ ธิเต็มจํานวน จะส่งผลให้ อตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
จาก !.;P เท่า เป็ น ! ถึง !.+0 เท่า
จากนันคุณชาญชัยได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม
จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ ซึ&งสําหรับวาระนี . พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา ;: และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที& 3>
และ 32 กําหนดให้ การแก้ ไขเพิ&มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท และการเพิ&มทุนด้ วยการออกหุ้นใหม่ให้ เป็ นไป
ตามมติที&ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง& ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี& (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
.
้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หน้ าที 9

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย OO,;PO,""- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !00 ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ที&ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิ&มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจํานวน 632,728,69:
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน ;87,377,2:9 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน =,62=,>=9,;99 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน =>8,737,72: หุ้น มูลค่าที&ตราไว้ ห้ นุ ละ 9 บาท และการแก้ ไขเพิ&มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท
เพื&อให้ สอดคล้ องกับการเพิ&มทุนจดทะเบียน ตามที&เสนอ
วาระที! : C พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัท
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นผู้นําเสนอวาระนี
คุณชาญชัยแถลงว่า สืบเนืองจากการเพิมทุนจดทะเบียนในวาระก่อน คณะกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิมทุนจํานวน !+O,P;P,P%0 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ , บาท ตามรายละเอียดดังนี
!) จํานวนไม่เกิน -O,P;P,P%0 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ , บาท เพือรองรับการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญของบริ ษัทตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกให้ ก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (TNITY-W1) โดย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย % (แบบรายงานการเพิมทุน
(F,%-;))
+) จํานวนไม่เกิน %0,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ , บาท เพือรองรับการใช้ สทิ ธิซือสามัญของบริ ษัทตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมา
ด้ วยลําดับที % ในหนังสือเชิญประชุมทีนําส่งผู้ถือหุ้น
โดยให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด แก้ ไข
เพิมเติม และ/หรื อเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขทีเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน รวมทังการดําเนินการทีเกียวข้ อง
กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ตลอดจนการนําหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสามารถมอบอํานาจช่วงให้ บคุ คลอืนใดกระทําการตามวัตถุประสงค์ข้างต้ นได้
คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ซึงไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ ทีประชุม
พิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย OO,;PO,""- เสียงคิดเป็ นร้ อยละ !00 ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่เห็น
ด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิมทุนจํานวน !+O,P;P,P%0 หุ้นเพือรองรับการใช้
สิทธิซือหุ้นสามัญของบริ ษัท และการมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารตามทีเสนอ
ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมทีเสนอไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมแล้ ว จึงได้
สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอความคิดเห็นอืนเพิมเติม หรื อมีข้อซักถามอืนใดหรื อไม่
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ ขอทราบทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท รวมทังการดําเนินการกับหนีทีมี
ปั ญหาอยูใ่ นปั จจุบนั ทีเกิดจากหลักทรัพย์ทียังไม่สามารถขายทอดตลาด มีความคืบหน้ าอย่างไร
คุณชาญชัยได้ ชีแจงว่า ในธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบนั มีการแข่งขันทีรุนแรงในส่วนของอัตราค่านายหน้ า ซึงลดลงเหลือร้ อย
ละ 0.!! บริ ษัทจึงมีการดําเนินธุรกิจทีช่วยให้ เกิดการกระจายรายได้ เพือไม่พึงพิงกับรายได้ ค่านายหน้ า โดยการเพิมธุรกิจกองทุน
ส่วนบุคคล ซึงปั จจุบนั มีขนาดกองทุนถึง %,000 ล้ านบาท ทําให้ ได้ รายได้ จากค่านายหน้ า และค่าบริ หารกองทุน นอกจากนันได้
เพิมธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ า โดยการใช้ กลยุทธการลงทุนในรู ปแบบต่างๆ เพือให้ ได้ รายได้ จาก
การลงทุนทีไม่ผนั ผวนมากนัก รวมถึงการเพิมรายได้ ดอกเบียจากเงินให้ ก้ ูยืมเพือซือหลักทรัพย์ ทีเติบโตมาอย่างต่อเนือง บริ ษัทมี
แผนเพิมเติมทีจะลงทุนในบริ ษัททีมีศกั ยภาพทีจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึงเป็ นการลงทุนระยะยาว
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สําหรับการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ทีมีปัญหา บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการยืนขอเพิกถอนคําสังศาล ซึงศาลนัดไต่สวนในวันที
+" มีนาคมนี
จากนันคุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงภาวะตลาดปี นีจะเป็ นอย่างไร
คุณวิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล กรรมการผู้จดั การได้ ให้ ข้อมูลภาวะตลาดทีคาดการณ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อเสนอความคิดเห็นอืน ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีกรุ ณาสละเวลา
มาประชุมและให้ ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทในวันนี และขอให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทังหมดทียังไม่ได้ ใช้ แก่
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเพือจัดเก็บเป็ นเอกสารหลักฐาน และได้ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา !,.%0 น.

ลงชือ

ลงชือ

……………………………………
(นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน)
เลขานุการบริ ษัท
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…………………………………..
(คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานทีประชุม

สิ!งที!ส่งมาด้ วยลําดับที! P
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถอื หุ้น
ในการพิจารณาอนุมตั ิตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครังที! 16
วาระที! 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครังที! 1/2561 เมื!อวันที! 9 มีนาคม 2561
ข้ อมูลเพื!อการพิจารณา
คณะกรรมการได้ พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้ วเห็นว่าตรงตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึงได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนี (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับ
ที !)
วาระที! 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี สินสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560
ข้ อมูลเพื!อการพิจารณา
บริ ษัทได้ จัดทํารายงานประจําปี +,"0 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที +) เพือนําเสนอผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี
+,"0 ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือรับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําปี ทีนําส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนี
วาระที! 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560
ข้ อมูลเพื!อการพิจารณา
บริ ษั ทได้ จัด ทํา งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ า ไรขาดทุน สํา หรั บ ปี สินสุด วัน ที %! ธันวาคม +,"0 และได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว ซึงรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี
ได้ แสดงในรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนีแล้ ว (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที +)
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนดังกล่าว
วาระที! 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําปี 2560
4.1 อนุมัติการจัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2560
ข้ อมูลเพื!อการพิจารณา
ตามทีบัญญัติในมาตรา !!" ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. +,%, กําหนดให้ จดั สรรเป็ นจํานวนร้ อยละ ,
ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี +,"0 ทีผ่านมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน +O,0P0,!!- บาท จึงต้ องจัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน !,;0%,,0"
บาท ทําให้ กําไรสะสมทียังไม่จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน +"P,%+",++! บาท และเงินสํารองตามกฎหมายมี
จํานวน ",,++%,;+; บาท
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี +,"0
จํานวน !,;0%,,0" บาท
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4.2 อนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับปี 2560
ข้ อมูลเพื!อการพิจารณา
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบริ ษัทกําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่า
กําไรสะสมทียังไม่จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผลปี +,,P ถึง ปี +,,- รวมทังข้ อมูลกําไรสุทธิ
และกําไรสะสมทียังไม่จดั สรรสําหรับปี +,"0 มีดงั นี

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม
กําไรสะสมก่อนจ่ายปั นผลตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เงินปั นผลจ่าย
- ร้ อยละของกําไรสุทธิ

ปี +,,P

ปี +,,O

ปี +,,-

ปี +,"0

!-!,P!",0P;
!;",O+",,",

!;",!0;,"+0
!0,,O!,,-!;

!,-,,";,0,O
!+-,-%;,+,!

+O,0P0,!!+",,-++,P!,*

O0."-

นําเสนอทีประชุม
ผู้ถือหุ้นในครังนี

O".--

O!.!0

- บาทต่อหุ้น
0.-,
0."0
0.",
- บาท
!"",PP;,;00
!!O,;-P,+PP
!+O,%P+,0,0
หมายเหตุ: * เปลียนการแสดงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นวิธีสว่ นได้ เสีย (Equity method)
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี +,"0 ในอัตราหุ้นละ 0.;, บาท คิด
เป็ นจํานวนเงินรวมทังสินประมาณ OO.OP ล้ านบาท โดยบริ ษัทจ่ายจากกําไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.!% บาท และจ่ายจากกําไรสะสม
ในอัตราหุ้นละ 0.%+ บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ -!.;P ของกําไรตามงบการเงินรวม และร้ อยละ
+%.PP ของกําไรสะสม ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท เงินปั นผลทังหมดจะถูกหักภาษี หกั ณ ทีจ่าย ตามอัตรา
ทีกฎหมายกําหนด การจ่ายปั นผลดังกล่าว บริ ษัทจ่ายจากกําไรสะสมและกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานซึงเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลในอัตราร้ อยละ +0 ในอัตราหุ้นละ 0.%O บาท และจ่ายจากกําไรทีได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ในอัตราหุ้นละ 0.0P บาท ซึงผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที !- มีนาคม +,"! และ กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลวันที !!
พฤษภาคม +,"!
วาระที! B พิ จ ารณาและอนุ มั ติ การแต่ ง ตังกรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที! อ อกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการ
B.@ อนุมตั กิ ารแต่ งตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการที!ออกตามวาระ
ข้ อมูลเพื!อการพิจารณา
ด้ วยข้ อบังคับของบริ ษัท กําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทต้ องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสามเป็ นประจําทุกปี โดย
ให้ กรรมการทีอยูใ่ นวาระนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ในปี นีกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน ; ท่าน ได้ แก่
!) ดร. ปั ญจะ เสนาดิสยั
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
+) นายอภิชาติ อาภาภิรม
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
%) ดร. วรฑา คงแสนอิสระ
ตําแหน่ง กรรมการ
;) ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล
ตําแหน่ง กรรมการ
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นอกจากนี บริ ษัทได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถนําเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเป็ นกรรมการ ภายในวันที !"
กุมภาพันธ์ +,"! อย่างไรก็ตามไม่ปรากฎว่ามีการนําส่งเอกสารเพือนําเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการลําดับที ! และ + ซึงเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีสว่ นได้ เสียในการพิจารณาแต่งตัง) ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาทีบริ ษัทกําหนด โดย
พิจารณาคุณสมบัติ การเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีเกียวข้ อง การปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการ
อืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงรายละเอียดเกียวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สําหรับ
กรรมการอิสระ บริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ
คณะกรรมการบริ ษัทซึงไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ว่ากรรมการทีออกตามวาระทัง ; ท่านตามรายชือดังกล่าวมีความเหมาะสม มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการและกรรมการอิสระทีบริ ษัทกําหนด โดยเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้ วน อีกทังมีผลงานในการ
ร่วมบริ หารกิจการของบริ ษัทด้ วยดีตลอดระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทัง 4 ท่านกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง ซึงดร. ปั ญจะ เสนาดิสยั และนายอภิชาติ อาภาภิรมเป็ นกรรมการอิสระด้ วยโดยมีคณ
ุ สมบัติ
สอดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระทีบริ ษัทกําหนด
5.2 อนุมัติกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อมูลเพื!อการพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. +,%, มาตรา -0 กําหนดว่าห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงิน หรื อทรัพย์สนิ อืนใดแก่
กรรมการเว้ น แต่จ่า ยเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบัง คับ ของบริ ษัท ซึงข้ อบัง คับ บริ ษัท ข้ อ %% กํ าหนดว่า บํา เหน็จ กรรมการและ
ค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอทีประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับปี +,"0 และอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสําหรับปี +,"! ดังนี
1) พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2560
ตามทีทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที !, ได้ อนุมตั ิงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ !0 ล้ านบาท และตามเกณฑ์ในการ
ประเมินได้ แก่ ผลการดําเนินงานของบริ ษัท เงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท รวมทังใช้ ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตทีผ่านมา
และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ ใน
ระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปี ทีผ่านมาดังนี
รายการ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท (ล้ านบาท)
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
ผลประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
เงินปั นผล (บาทต่อหุ้น)
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)

+,,P
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+,,O

+,,-

+,"0

O,0
!-+
!.0-

P;0
!;"
0.P;

P-!
!59
0.O!

,"P
+O
0.!;

0.-,
!"".O

0."0
!!O.,

0.",
!+O.;

0.;,
OO.-

รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการต่อคนต่อปี (บาท)
- ค่าเฉลีย
- ค่าตําสุด
- ค่าสูงสุด
ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาทต่อคณะต่อปี )
- ประธานกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี )
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (บาทต่อคนต่อปี )

+,,P
!,!-0,-0OO0,000
+,-+0,000
O,000,000
!,"00,000
";0,000

+,,O
--0,-0";0,000
+,,+0,000
",000,000
!,+00,000
;O0,000

+,,-

+,"0

-P;,+"!
P0,,0,0
!,+,,,000
,,-O",OP,
!,00",O+,
,!,,000

PO+,0;,
,,,,000
!,!,,,000
%,"00,000
"00,000
%00,000

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึงพิจารณาตาม
เกณฑ์ข้างต้ น ซึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี +,"0 บริ ษัทมีรายได้ ,"P ล้ านบาทลดลงจากปี +,,- ในอัตราร้ อยละ +O.%+
และกําไรสุทธิ +O.! ล้ านบาทลดลงจากปี +,,- ในอัตราร้ อยละ O+.;" และเงินปั นผลจ่ายผู้ถือหุ้นลดลงจากปี +,,- ทีกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.", บาทต่อหุ้นคิดเป็ นจํานวนเงิน !+O.; ล้ านบาท ในขณะทีเงินปั นผลรวมปี +,"0 อัตรา 0.;, บาทต่อ
หุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน OO.- ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ %0.P" ตามทีเสนอในวาระที ;.+
คณะกรรมการบริ ษัทจึงอนุมตั ิจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี +,"0 จํานวนรวม ไม่เกิน %,"00,000 บาทลดลงจากปี
+,,- ในอัตราร้ อยละ ;0 ซึงไม่เกินวงเงินงบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ ว ทังนี ประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนเพิม
อีก ! เท่า
ขอบเขตหน้ าทีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
แสดงไว้ ในรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนีแล้ ว (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที +)
2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสําหรับปี +,"! จํานวนรวม 1,,,00,000 บาทพร้ อมสิทธิประโยชน์อืนใน
รูปแบบการทําประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี
+.!) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สําหรับปี +,"! ในวงเงินไม่เกิน ,., ล้ านบาทเท่ากับปี +,"0 ดังนี
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ จ่ายประธานกรรมการ "0,000 บาทต่อเดือนเพิมขึนจาก ,0,000 บาทต่อเดือน กรรมการ +0,000
บาทต่อเดือน
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ ,0,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ +,,000 บาทต่อเดือน
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน +0,000 บาทต่อเดือน ในกรณีทีกรรมการเป็ น
คณะกรรมการในชุดย่อยอืนด้ วย ให้ ได้ รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดทีอัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว
ขอบเขตหน้ า ทีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทนได้ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนีแล้ ว (สิงทีส่ง
มาด้ วยลําดับที +)
+.+) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี +,"! ไม่เกิน !0 ล้ านบาท และให้ ตดั จ่ายจากบัญชีของปี นัน โดยให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินทีเหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง
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+.%) สิทธิประโยชน์อืน ได้ แก่ การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทในวงเงิน ,0 ล้ านบาท
และ สวัสดิการให้ แก่กรรมการ ในเรื องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วยต้ องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) ตาม
วงเงินทีกํ าหนด และความคุ้มครองในเรื องการประกันชี วิต และอุบัติเหตุ ในวงเงิ นต่อราย -00,000 บาท และ
%,"00,000 บาท ตามลําดับ
วาระที! 6 พิจารณาและอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
ข้ อมูลเพื!อการพิจารณา
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทสํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2561 โดยมีรายชือผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี
!) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5872 และ/หรื อ
2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4807 และ/หรื อ
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4521 และ/หรื อ
4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5659 และ/หรื อ
,) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3516 และ/หรื อ
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3972
โดยผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นเวลา 3 ปี ตังแต่ปี +,,O ผู้สอบ
บัญชีตามรายชือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทังในปี ทีผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ รับบริ การอืนใดจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และ
จากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและบริ ษัททีผู้สอบบัญชีสงั กัด และในกรณีทีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอืนของบริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหน้ าที
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทน
รายละเอียดค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมามีดงั นี
ชื!อบริษัท

ปี 2559
+O0,000
!,0;0,000
@,PAE,EEE

บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทย่อย % บริ ษัท
รวม

ปี 2560
%0O,000
!,!;;,000
@,HBA,EEE

ราคาที!เสนอ
ปี 2561
;00,000
!,+,0,000
@,CBE,EEE

ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชีปีทีผ่านมา และให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชีได้ ตามมาตรฐาน มีความเข้ าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซือ
ขายล่วงหน้ าเป็ นอย่างดี และให้ บริ การในการสอบทานการควบคุมงานด้ านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้ คําปรึ กษาทีเกียวกับ
มาตรฐานการบัญชีแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงค่าสอบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นทียอมรับได้
คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกํ าหนดค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษัทสําหรับปี +,"! เป็ นจํานวนเงิน ;00,000 บาท ซึงเมือรวมกับค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวนเงินรวม !,",0,000
บาทตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@
ประวัติกรรมการที!ออกตามวาระ
@)
ชื!อ – นามสกุล
อายุ
ตําแหน่ ง
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปี ที!ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

ดร. ปั ญจะ เสนาดิสัย
70 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการบริ หาร
และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที +0/+00+ โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
- ประกาศนียบัตร (ACP) ปี +00;
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุ่น !,/+0!" โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee
รุ่นที +/+00P
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.) รุ่นที O
โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผู้บริ หาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที + โดย สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ า และการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที 4
16 ปี ตังแต่วนั ที - กรกฎาคม +,;, และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้ รับ
แต่งตังเมือวันที +O เมษายน +,,O
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@
การดํารงตําแหน่ งปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั
• บริ ษัทจดทะเบียน
และบริ ษัทในกลุม่ ของ
บริ ษัทจดทะเบียน

2526-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ
กรรมการ

+,"0-ปั จจุบนั

กรรมการ

2545-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2543-ปั จจุบนั

ไม่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน

อาชีพหลัก
การถือหุ้นในบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ

บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด
บริ ษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด

นักธุรกิจ
O;,%P, หุ้น หรื อร้ อยละ 0.0;% ณ วันที %! ธันวาคม +,"0
คณะกรรมการบริ ษัท
O ครัง จาก O ครัง
คณะกรรมการตรวจสอบ
, ครัง จาก , ครัง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
% ครัง จาก % ครัง
ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ในกิ จ การอื นที อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษัท/บริ ษัทย่อย ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน
หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา และไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆกับ
บริ ษั ท /บริ ษัท ย่อ ย รวมทังไม่เ ป็ นญาติ สนิ ท กับ ผู้บริ ห าร/ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข อง
บริ ษัท/บริ ษัทย่อย
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@
A)

ชื!อ – นามสกุล
อายุ
ตําแหน่ ง
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปี ที!ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

นายอภิชาติ อาภาภิรม
72 ปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ปริ ญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมกฎหมายเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุ่น !,/+0!" โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
14 ปี ตังแต่วนั ที +, สิงหาคม +,;P และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้ รับ
แต่งตังเมือวันที +P เมษายน +,,-

การดํารงตําแหน่ งปั จจุบนั
+,,--ปั จจุบนั
• บริ ษัทจดทะเบียน
และบริ ษัทในกลุม่ ของ
บริ ษัทจดทะเบียน
+,;P-+,,+,;O-ปั จจุบนั
ไม่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน

+,"0-ปั จจุบนั

อาชีพหลัก
การถือหุ้นในบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด
บริ ษัท บ้ านวิมาน จํากัด

ทนายความและทีปรึกษากฎหมาย
ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัท
P ครัง จาก O ครัง
คณะกรรมการตรวจสอบ
, ครัง จาก , ครัง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
+ ครัง จาก % ครัง
ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ในกิ จ การอื นที อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษัท/บริ ษัทย่อย ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน
หรื อทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา และไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆกับ
บริ ษั ท /บริ ษัท ย่อ ย รวมทังไม่เ ป็ นญาติ สนิ ท กับ ผู้บริ ห าร/ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข อง
บริ ษัท/บริ ษัทย่อย
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@
P)

ชื!อ – นามสกุล
อายุ
ตําแหน่ ง
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ปี ที!ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

ดร. วรฑา คงแสนอิสระ
54 ปี
กรรมการ
ปริ ญญาเอก ด้ านบริ หารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
รุ่น ,-/+00,
3 ปี ตังแต่วนั ที + กรกฎาคม +,,O จนถึงปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
• บริ ษัทจดทะเบียน
และบริ ษัทในกลุม่ ของ
บริ ษัทจดทะเบียน
• ไม่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน

กรรมการ

บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

อาชีพหลัก
การถือหุ้นในบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ

นักธุรกิจ
ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัท
O ครัง จาก O ครัง
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอืนทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@
H)

ชื!อ – นามสกุล
อายุ
ตําแหน่ ง
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปี ที!ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

ดร. วิศิษฐ์ องค์ พิพัฒนกุล
54 ปี
กรรมการ
ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
โดย สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุ่น !,/+0!" โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
7 ปี ตังแต่วนั ที %! มกราคม +,,; และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้ รับ
แต่งตังเมือวันที +O เมษายน +,,O

การดํารงตําแหน่ งปั จจุบนั
• บริ ษัทจดทะเบียน 2554-ปั จจุบนั
และบริ ษัทในกลุม่ ของ +,,%-ปั จจุบนั
บริ ษัทจดทะเบียน
2558-ปั จจุบนั

• ไม่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน

2560-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั

อาชีพหลัก
การถือหุ้นในบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ/กรรมการ
ผู้จดั การ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการ
อิสระ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด
บริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ ง เน็ตเวิร์ค
จํากัด (มหาชน)

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด จินแซเชียง
ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล เอ็งจินแซเชียง

ผู้บริ หาร
ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัท
O ครัง จาก O ครัง
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอืนทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนีตี วัฒนาจํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํ ากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึงเข้ มงวดเท่ากับข้ อกํ าหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึงมีความเข้ มงวดมากขึนและได้ รวม
คุณสมบัติเดิมทีบริ ษัทได้ กําหนดไว้ ดังนี
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนีให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนันๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ น/เคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงิ นเดือนประจํ า หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า + ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งใน
ลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้ อง บุตร หรื อคู่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที
จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาน อย่างอิสระของ
กรรมการอิสระ รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
ผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า + ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง โดยทีนิยามของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ เป็ นไปตามทีประกาศสํานักงาน กลต. กําหนด
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสํานักงานบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า + ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมาย หรื อทีปรึ กษาทางการเงิน
ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า + ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนีในกรณีทีผู้ให้ บริ การเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า + ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั
ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง
ของจํานวนหุ้นทีมีสทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
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สิ!งที!ส่งมาด้ วยลําดับที! H
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครังที! @C บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที! AH เมษายน ABC@ เวลา @H.EE น.
เพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ ว ยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ ขนตอนการลงทะเบี
ั
ยนและการมอบฉันทะ รวมทังจัดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดง
ความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม ทังนี เนืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที
นํามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรื อหลักฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุมได้
ตังแต่เวลา 13.00 น. ของวันที 24 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป
2. การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงบัตรประจําตัวฉบับจริง ได้ แก่ บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
หนังสือเดินทางฉบับจริ ง (กรณีผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างประเทศ) ในการลงทะเบียน
3. การมอบฉันทะ
%.! ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข ทีแนบมาพร้ อมนี หรื ออาจใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบทีใช้ เฉพาะกรณี
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทีนายทะเบียน
บริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด
3.2 กรณีทีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการบริ ษัท สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการทีมีรายชือต่อไปนี ซึ!งไม่ มี
ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุมที!เสนอในครังนี
!) นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที
87 ซอยลาดพร้ าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรื อ
+) นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่
บ้ านเลขที 563 ซอยลาดพร้ าว !%0 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรื อ
3) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้ เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที
26/3 ซอยสุขมุ วิท 61 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
%.% เพือความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทีระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ วพร้ อมติดอากรแสตมป์ +0 บาท
มายังบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) เลขที !P-/!!! อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน +" ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรื อตามทีอยูข่ องกรรมการ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ! วัน
เอกสารที!ใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1)

บุคคลธรรมดา
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึงลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(ข) ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ ง
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(2)

นิติบุคคล
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบคุ คล พร้ อม
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(ข) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศ ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลออกให้ ไม่
เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึงออก
ให้ ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิติบคุ คลนันตังอยู่ ซึงจะต้ องผ่านการรับรอง
จากโนตารี พบั บลิค (Notary Public) และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล พร้ อมประทับตรา
สําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ
(ง) ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจําตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ ง

(3)

คัสโตเดียน (Custodian)
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจของคัสโตเดียน
(ข) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นซึงเป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ ซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจของคัสโตเดียน
(ค) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิ จคัสโตเดียน ซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจของคัส
โตเดียน
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจของคัสโตเดียนทีได้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(จ) ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจําตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ ง

4. การออกเสียงลงคะแนนในที!ประชุม
4.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิ
ออกเสียงเพียงทางใดทางหนึง จะแบ่งหุ้นเพือลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้
4.2 มติ ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ในกรณี ป กติ หากไม่ มี ผ้ ูใ ดแสดงความเห็ น คัด ค้ า น หรื อ แสดงความเห็ น เป็ นอย่ า งอื น
นอกเหนือจากทีประธานหรื อคณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ให้ ถือว่าทีประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
4.3 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นต้ องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึงในทางทีแตกต่างไปจากข้ อเสนอ ให้ กรอกบัตรลงคะแนน
ของวาระนัน (สําหรับผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง)
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉันทะระบุใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านัน
4.5 ผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน และประธานในทีประชุมอาจเชิญ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกห้ องประชุมชัวคราวก็ได้

หน้ าที 24

ติดอากรแสตมป์
>: บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A

ทําที………………………………….………...………..
Made at

วันที……….เดือน……………………. พ.ศ.…………..
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า…………………………………………….สัญชาติ………..…… อยูบ่ ้ านเลขที …...………………....
I/We

Nationality

Residing at No.

ถนน……………………..………………… แขวง…………………..………..…… เขต……………..………………………..
Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด…………………………………..… รหัสไปรษณีย์……………………
Province

Postal code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิน…………..………………….หุ้น
being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding

shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................... เสียง ดังนี
and voting rights

votes divided as follows:

หุ้นสามัญ ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................... เสียง
Common share

shares with voting rights

votes

shares with voting rights

votes

หุ้นบุริมสิทธิŠ ..................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................... เสียง
Preferred share

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. …..………...…………..……………. อายุ…..….ปี อยูบ่ ้ านเลขที……………..…

wish to appoint

Age

years Residing at No.

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...…………..
Soi

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์……………………หรื อ
Province

Postal code

or

2. . …..………...…………..……………...................….. อายุ…..….ปี อยูบ่ ้ านเลขที…………………..…
Age

years

Residing at No.

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...…………..
Soi

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์…………………… หรื อ
Province

Postal code

or

3. . …..………...…………..……………………………… อายุ…..….ปี อยูบ่ ้ านเลขที……………..………
Age

years Residing at No.

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...…………..
Soi

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์……………………หรื อ
Province

Postal code

or

4. นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที
87 ซอยลาดพร้ าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรื อ
Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 67 years,
resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok.
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หน้ า.................ของจํานวน...............หน้ า

5. นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่
บ้ านเลขที 563 ซอยลาดพร้ าว !%0 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
Mr. Kampanart Lohacharoenvanich, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director),
age 68 years, resides at 563 Soi Ladprao 130, Ladprao Road, Kwang Klongjun, Khet Bangkapi, Bangkok. or

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้ เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที
26/3 ซอยสุขมุ วิท 61 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 69 years, resides at 26/3
Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญ ครังที 16 ซึงกําหนดประชุมกันในวันที 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน ; โรงแรมมณเฑียรริ
เวอร์ ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No. 16 which will be held on April 24, 2018 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside
Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all
respects.

ลงชือ…………………………………………….ผู้มอบฉันทะ
Signed

Grantor

(………………………………………….)
วันที ..................../........................./....................

ลงชือ…………………………………………....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Grantee

(………………………………………….)
วันที ..................../........................./....................

หมายเหตุ / Remarks
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
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ติดอากรแสตมป์
>: บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B

ทําที………………………………….………...………..
Made at

วันที……….เดือน……………………. พ.ศ.…………..
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า…………………………………………….สัญชาติ………..……. อยูบ่ ้ านเลขที …...………………....
I/We

Nationality

Residing at No.

ถนน……………………..………………… แขวง…………………..………..…… เขต……………..…………………..……..
Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด…………………………………..… รหัสไปรษณีย์……………………
Province

Postal code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิน…………..………………….หุ้น
being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding

shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................... เสียง ดังนี
and voting rights

votes divided as follows:

หุ้นสามัญ ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................... เสียง
Common share

shares with voting rights

votes

Preferred share

shares with voting rights

votes

หุ้นบุริมสิทธิŠ ..................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้

1. …..………...…………..……………. อายุ…..….ปี

wish to appoint

Age

อยูบ่ ้ านเลขที……………..…

years

Residing at No.

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...……..……..
Soi

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์……………………หรื อ
Province

Postal code

or

2. . …..………...…………..…………….......................….. อายุ…..….ปี อยูบ่ ้ านเลขที…………………..…..
Age

years Residing at No.

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...……………..
Soi

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์…………………… หรื อ
Province

Postal code

or

3. . …..………...…………..………………………………… อายุ…..….ปี อยูบ่ ้ านเลขที…….………..………
Age

years Residing at No.

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...……………..
Soi

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์……………………หรื อ
Province

Postal code

or

4. นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที
87 ซอยลาดพร้ าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรื อ
Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 67 years,
resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok.
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5. นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่
บ้ านเลขที 563 ซอยลาดพร้ าว !%0 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
Mr. Kampanart Lohacharoenvanich Position Director and member of Audit Committee (as an independent director),
age 68 years, resides at 563 Soi Ladprao 130, Ladprao Road, Kwang Klongjun, Khet Bangkapi, Bangkok. or

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้ เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที 26/3
ซอยสุขมุ วิท 61 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 69 years, resides at 26/3 Soi
Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญ ครังที 16 ซึงกําหนดประชุมกันในวันที 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน ; โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์
ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
No. 16 which will be held on April 24, 2018 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3
Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

(;) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที ! เรื อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2561 เมือวันที 9 มีนาคม 2561
Agenda Subject:

To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on March 9,
2018.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve

ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที + เรื อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
Agenda Subject: To consider and acknowledge the company’s operating results for the year ended December 31, 2017.

วาระที % เรื อง พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2017.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve

ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที 4.1 เรื อง พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2560
Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2017.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve

ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที 4.2 เรื อง พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายปั นผลสําหรับปี 2560
Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2017.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
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(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve

ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที 5.1 เรื อง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ
Agenda Subject: To consider and appoint new directors to replace the retiring directors

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

การแต่งตังกรรมการทังชุด / The appointment of all Directors
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:
!. ชือกรรมการ
ดร. ปั ญจะ เสนาดิสยั
Director Name

Dr. Panja Senadisai

เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
+. ชือกรรมการ
นายอภิชาติ อาภาภิรม
Director Name

Mr. Abhichart Arbhabhirama

เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
%. ชือกรรมการ
ดร. วรฑา คงแสนอิสระ
Director Name

งดออกเสียง/Abstain

Dr. Worata Kongsanitsara

เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
;. ชือกรรมการ
ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล
Director Name

งดออกเสียง/Abstain

Dr. Visit Ongpipattanakul

เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
วาระที 5.2 เรื อง พิจารณาและอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda Subject:

งดออกเสียง/Abstain

งดออกเสียง/Abstain

To consider and approve directors’ remuneration

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี +,"0
To acknowledge extra remuneration for the year 2017

2) พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี +,"!
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all
respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve

ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที 6 เรื อง พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
Agenda Subject:

To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2018

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve
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ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain
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(,) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
In case where the Proxy does not votes in accordance with those specified above, those votes are considered not
my/our votes as a shareholder.

(") ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in
the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorize to
consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุใ น
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts or performance caused by the Proxy at the above meeting, except for the votes against my/our specified above,
shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชือ.................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed

Grantor

(..................................................................)
วันที ..................../........................./....................
Date

ลงชือ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Grantee

(.................................................................)
วันที ..................../........................./....................
Date

หมายเหตุ
!. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

+. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain
member may be voted for.

%. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, the Proxy may use the annex form of proxy
attached therefore.
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แบบ ข.

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 16 ในวันที 24 เมษายน 2561 เวลา !4.00 น. ณ ห้ อ งวิมาณทอง ชัน ; โรงแรม
มณเฑียรริ เวอร์ ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืน
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 16 which will be held on April 24, 2018 at 2.00 p.m. at the Wimanthong
Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and
place.

วาระที&............................... เรื& อง .......................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all
respects.
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve

ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที&............................... เรื& อง .......................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all
respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve

ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที&............................... เรื& อง .......................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all
respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve

ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที&............................... เรื& อง .......................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all
respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้ วย/Approve
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ไม่เห็นด้ วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain
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แบบ ข.

วาระที............เรื อง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda

Subject: To consider and appoint new directors to replace the retiring directors (con’t)

ชื&อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื&อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื&อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื&อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื&อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื&อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื&อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื&อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื&อ.................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed

Grantor

(..................................................................)

วันที& ..................../........................./....................
ลงชื&อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Grantee

(.................................................................)

วันที& ..................../........................./....................
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สิ!งที!ส่งมาด้ วยลําดับที! B
ข้ อบังคับของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
เฉพาะที!เกี!ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ !P. ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
!)
ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
+)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
(!) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
%)
บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั งนัน ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
ข้ อ !O. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึงในสาม (!/%) โดยอัตรา
ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (!/%)
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ ++. ทีประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี (%/;) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึง (!/+)
ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ %%. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ แก่กรรมการให้ เป็ นไปตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงประกอบ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (+/%) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอืน ตามข้ อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึงและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึงได้ รับเลือกตังเป็ น
กรรมการ ในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้ างต้ นจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการทีเป็ นอิสระตามที
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนด
ข้ อ %;. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ จดั ขึน ณ ท้ องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ทีอืน
ใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ %,. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึงครัง การประชุมเช่นว่านีให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขนภายในสี
ึ
(;) เดือนภายหลังวันสินสุดรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืน ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมือผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึงในห้ า (!/,) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรื อจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (+,) คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (!/!0) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั
าชือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้
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ข้ อ %".

ข้ อ %P.

ข้ อ %O.

ข้ อ %-.

ข้ อ ;0.

คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้ องระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพือการใดไว้ ให้ ชดั เจน
คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน หนึง (!) เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีเสนอเพือ
ทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา พร้ อมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (P) วันก่อนวันประชุม
อนึงคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน ให้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (%) วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า
(+,) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (!/%) ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง (!) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (P) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่จําเป็ นต้ องครบองค์
ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้ มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และ
อย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี
ก. จํานวนหุ้นทีผู้มอบฉันทะนันถืออยู่
ข. ชือผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานทีประชุมต้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที
ประชุมจะมีมติให้ เปลียนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (+/%) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึงแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (!/%) ของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จะขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึง หรื อพิจารณาเรื องทีผู้ถือหุ้นเสนอในทีประชุม
ไม่เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณี และจําเป็ นต้ องเลือนการพิจารณา ให้ ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และเวลาทีจะ
ประชุมครังต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (P) วันก่อนการประชุม ทังนีให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม
(%) วันก่อนวันประชุมด้ วย
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้
ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
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ข้ อ ;!. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
ข้ อ ;+. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในข้ อบังคับนี หรื อกรณีอืน
ตามทีกฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (%/;) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
ข. การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ. การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
ข้ อ ;%. บริ ษัทอาจเพิมทุนของบริ ษัทได้ ด้ วยการออกหุ้นใหม่โดยมติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (%/;)
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ ;,. บริ ษัทอาจลดทุนของบริ ษัทจากจํานวนทีจดทะเบียนไว้ ได้ ด้ วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ ตําลง หรื อลดจํานวนหุ้นให้
น้ อยลง โดยมติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (%/;) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ ,!. การกู้เงินของบริ ษัทโดยการออกหุ้นกู้เพือเสนอขายต่อประชาชนหรื อบุคคลอืน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
มติทีให้ ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึงต้ องใช้ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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สิ!งที!ส่งมาด้ วยลําดับที! 6
แผนที!สถานที!ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที! 16
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน ; โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร
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