บริษทั ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
Trinity Watthana Public Company Limited
หนังสื อบอกกล่ าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครังที /
วันศุกร์ ที มีนาคม เวลา . น.
ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ ไซต์
ถนนพระราม กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
หนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที /

หน้ า
-

สิงทีส่งมาด้ วย
ลําดับที สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที เมือวันที เมษายน
ลําดับที ข้ อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิ
ตามระเบียบวาระการประชุม
เอกสารแนบ สรุปรายละเอียดเบืองต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ครังที ทีออกและจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
เอกสารแนบ สรุปรายละเอียดเบืองต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ทีออกและจัดสรรให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
ลําดับที แบบรายงานการเพิมทุน (F - )
ลําดับที วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้ อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
ลําดับที ข้ อบังคับบริ ษัททีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
ลําดับที แผนทีสถานทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

-

-

-

บริษทั ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
Trinity Watthana Public Company Limited
ที วฒ. ต.

/
วันที กุมภาพันธ์

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที /

คณะกรรมการบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที / ในวันศุกร์
ที มีนาคม
เวลา . น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระราม กรุงเทพมหานคร เพือ
พิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี
วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครังที
ความเห็นคณะกรรมการ

เมือวันที

เมษายน

ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายละเอียดในสิงทีส่งมาด้ วย

วาระที พิจารณาอนุ มัติการลดทุ นจดทะเบียนโดยการตัดหุ้น จดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่ าย และการแก้ ไข
หนังสือบริคณห์ สนธิข้อ ของบริษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจํานวน , บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน , , บาทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน , , บาท แบ่งออกเป็ น , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ
ละ บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท และอนุมตั ิการแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที และ กําหนดให้ การ
แก้ ไขเพิมเติม หนังสือบริ คณห์ สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริ ษัท และการลดทุนของบริ ษั ทให้ เป็ นไปตามมติ ทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพือจัดสรร
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W1) จํานวน , , หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดปรากฏตาม
รายละเอียดทีนําเสนอตามสิงทีส่งมาด้ วย
วาระที พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่ อย
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หารพนักงานและทีปรึกษาของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน , , หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดที
นําเสนอตามสิงทีส่งมาด้ วย

หน้ าที 1

การออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /
กําหนดให้ การอนุมตั ิการเสนอขายต่อ
กรรมการและพนักงาน ให้ เป็ นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง และต้ องไม่มีการคัดค้ านจากผู้ถือหุ้นซึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียน และการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ อง
กับการเพิมทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน , , บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิ มจํ านวน , ,
บาท เป็ นทุนจดทะเบีย นใหม่จํา นวน , , , บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํา นวน
, ,
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท และอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการ
เพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าว
การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที และ กําหนดให้ การ
แก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท และการเพิมทุนด้ วยการออกหุ้นใหม่ให้ เป็ นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิมทุนจํานวน
ซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดทีนําเสนอตามสิงทีส่งมาด้ วย

,

,

หุ้นเพือรองรับการใช้ สิทธิ

วาระที เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
อนึง บริ ษัทได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที /
(Record Date)

ในวันที กุมภาพันธ์

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

หน้ าที 2

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที
เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันศุกร์ ที
พระราม กรุงเทพมหานคร

เมษายน

เวลา . น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซต์ ถนน

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทได้ ปิดรับการลงทะเบียนเวลา . น. มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง คน จํานวนหุ้น , , หุ้น
และโดยการมอบฉันทะจํานวน คน จํานวนหุ้น , , หุ้น รวมทังสิน คน รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิน , , หุ้น
จากจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัททีออกและเรี ยกชําระแล้ ว , , หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ . ครบองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานจึงเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที
เริมการประชุม
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้ งจํานวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม ซึง
ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี บริ ษัทได้ ปิดรับการลงทะเบียนเวลา . น. ก่อนเข้ าวาระการประชุม เลขานุการ
บริ ษัทได้ แจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพือให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ 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
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8. สําหรับข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้ จาก
สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที (หน้ า - ) ในหนังสือเชิญประชุม
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทังเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าโดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์และขันตอนในการนําเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษัทและช่องทางการสือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่วนั ที มกราคม
โดยมีกําหนดให้ นําส่งไม่เกิน
วันที กุมภาพันธ์
ซึงปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดนําเสนอแต่อย่างใด
จากนัน เลขานุการบริ ษัทได้ แนะนํากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริ หารทีเข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังผู้สอบบัญชี ดังนี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ แก่
1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. คุณปั ญจะ เสนาดิสยั ซึงดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนด้ วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาษ
4. คุณกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช
กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็ นผู้บริ หารได้ แก่
1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขศรี วงศ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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. คุณวิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด เป็ นผู้บริ หาร
สูงสุดด้ านบัญชีการเงิน
ตัวแทนผู้สอบบัญชีทีมาในวันนี คือ คุณรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล และคุณบุณฑริ ก เพิมพงศ์พนั ธ์ จากบริ ษัทสํานักงาน
อีวาย 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 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครังที

เมือวันที

เมษายน

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้ พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้ วเห็นว่าตรงตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น จึง
ขอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที ครังที เมือวันที เมษายน
ซึงได้ สง่ สําเนาให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ
การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย , , เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง และไม่มีผ้ ู
ไม่เห็นด้ วย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที ตามทีเสนอ
หน้ าที 4

วาระที : พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี สินสุดวันที

ธันวาคม

ประธานขอให้ คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ ทีประชุมทราบ
ดังนี
ตลาดหุ้นไทยปี
มีมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ เฉลียต่อวันทังปี อยู่ที , ล้ านบาท เพิมขึนจากปี
ที
, ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ ในขณะที SET Index มีการปรับตัวเพิมขึนจาก , จุด เป็ น , จุด โดยปั จจัย
กระตุ้นหลักทีเกิดขึนในปี
ได้ แก่ การไหลเข้ าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนสิงหาคม สืบเนืองจาก
การชะลอการขึนอัตราดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ การปรับตัวขึนของราคานํามัน และผลการลงประชามติเห็นชอบ
ร่ างรัฐธรรมนูญ ส่วนปั จจัยสําคัญทีสร้ างความผันผวนระหว่างปี ได้ แก่ ความเป็ นห่วงกังวลในพระอาการของพระประมุขของ
ประเทศ จนกระทังนํามาซึงความสูญเสียเศร้ าโศกของปวงชนชาวไทยทังประเทศ อีกทังปั จจัยจากต่างประเทศ คือชัยชนะของนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตังประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ สําหรับบริ ษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดปี
ทีร้ อยละ . ลดลง
เล็กน้ อยจากปี
ทีร้ อยละ .
ในปี
จากปี

นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซือขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ทีร้ อยละ
ทีมีสดั ส่วนร้ อยละ

ส่วนนักลงทุนประเภทอืน เช่น บัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุน

สถาบันในประเทศ มีสดั ส่วนเพิมขึนเล็กน้ อย ทังนีภาพรวมตลอดปี
ล้ านบาท บัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์มีสถานะซือสุทธิ ,
บาท ขณะทีนักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ

,

นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะซือสุทธิรวมทังสิน ,

ล้ านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซือสุทธิ

ล้ าน

ล้ านบาท

ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ ามีปริ มาณการซือขายเพิมขึนจาก . ล้ านสัญญาในปี
เป็ น . ล้ านสัญญาในปี
คิดเป็ นอัตราทีเพิมขึนร้ อยละ เป็ นผลจาก Single Stock Futures ทีได้ รับความสนใจลงทุนเพิมขึนอย่างมากจาก .
ล้ านสัญญาในปี
เป็ น . ล้ านสัญญา คิดเป็ นอัตราทีเพิมขึนร้ อยละ และ SET50 Index Futures ทีได้ รับความสนใจ
ลงทุนเพิมขึนจาก . ล้ านสัญญาในปี
เป็ น . ล้ านสัญญา คิดเป็ นอัตราทีเพิมขึนร้ อยละ ปริ มาณซือขายทีเพิมขึน
เกิดจากการเพิมสินค้ าอ้ างอิงของ Single Stock Futures จาก ตัวเป็ น ตัว ทําให้ นกั ลงทุนสามารถใช้ สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ า
เพือลดความเสียงของความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น และนักลงทุนมีความเข้ าใจเกียวกับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆในตลาดมากขึน บริ ษัท
มีสว่ นแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ าร้ อยละ . ลดลงจากปี
ทีร้ อยละ . ทังนี เป็ นผลจากการแข่งขัน
ด้ านราคาทีเพิมขึน ทําให้ ลกู ค้ ามีการซือขายผ่านบริ ษัทลดลง
ทังนี กลุม่ นักลงทุนหลักยังคงเป็ นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี
สัดส่วนปริ มาณการซือขายของนักลงทุน
รายย่อยในประเทศเท่ากับร้ อยละ สําหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสดั ส่วนปริ มาณการซือขายอยู่
ทีร้ อยละ และร้ อยละ ตามลําดับ
บริ ษัทประสบความสําเร็ จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในช่วงต้ นปี SET มีความผันผวนอย่างหนัก ดังนัน นโยบาย
การบริ หารกองทุนส่วนบุคคลจึงให้ ความสําคัญกับการลดความเสียงและรักษาเงินต้ นเป็ นสําคัญ เกือบตลอดปี
ผู้จัดการ
กองทุนมีความกังวลใจอย่างต่อเนือง และได้ ลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์จนถึง % ของการลงทุนตลอด ไตรมาสแรก
ในขณะทีตลาดฯโดยรวมให้ ผลตอบแทนสวนทางในทางทีดีขึนเป็ นลําดับ จึงทําให้ อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน
สําหรับปี
อยูท่ ี % ในขณะทีผลตอบแทนของ SET Index ให้ ผลตอบแทนที % อย่างไรก็ตามด้ วยความระมัดระวังในการ
บริ หารเงินลงทุน ทําให้ ลกู ค้ ามีความมันใจใช้ บริ การจึงทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิมขึนจาก , ล้ านบาท ณ สินปี
เป็ น , ล้ านบาท ณ สินปี

หน้ าที 5

บริ ษัทยังให้ ความสําคัญในการบริ หารงานอย่างมีจริ ยธรรม โดยสอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิของการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษัทได้ รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนประจําปี
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนทีได้ คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทังได้ รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี
โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยียมและสมควรเป็ นตัวอย่าง”พร้ อมกันนี
บริ ษัทได้ รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดําเนินการเพือความยังยืนด้ านการป้องกันและต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน อยูใ่ นระดับ คือ Certified
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี
มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทมีรายได้
รวม ล้ านบาท เพิมขึนจากปี
ทีมีรายได้ รวม ล้ านบาท ซึงรายได้ หลักของบริ ษัทมาจาก
• รายได้ ค่านายหน้ าจากการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทลดลงจาก
ล้ านบาท เป็ น
ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตราการลดลงร้ อยละ เป็ นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้ า
• ในขณะทีรายได้ ค่านายหน้ าจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ าเพิมขึนเล็กน้ อยจาก ล้ านบาท เป็ น
ล้ านบาทคิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ เป็ นผลจากการเพิมขึนของปริ มาณการซือขายโดยรวมของตลาด
TFEX แต่สว่ นแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้ าของบริ ษัทลดลงจากการแข่งขันด้ านราคาทีเพิมขึน
• ภาวะตลาดทีผันผวน ยังมีผลให้ กําไรจากการซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ าเพิมขึนจาก ล้ าน
บาทในปี
เป็ น ล้ านบาท
• รายได้ จากดอกเบียเงินให้ ก้ ยู ืมเพือซือหลักทรัพย์ทีเพิมขึนจาก ล้ านบาท เป็ น ล้ านบาท
สําหรับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบริ หารปี
เพิมขึนจาก
ล้ านบาทในปี
เป็ น
ล้ านบาท โดย
ค่าใช้ จ่ายหลักทีเปลียนแปลงคือ
• ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับพนักงานสําหรับปี
มีจํานวน
ล้ านบาท เพิมขึนเมือเทียบกับค่าใช้ จ่ายสําหรับปี
ทีมีจํานวน ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึน . % ทังนีผันแปรตามผลการดําเนินงานทีเพิมขึน
• ค่าธรรมเนียมบริ การจ่ายสําหรับปี
มีจํานวน ล้ านบาท เพิมขึนเมือเทียบกับปี
ทีมีจํานวน
ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการเพิมขึน % ซึงผันแปรตามปริ มาณการซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ าทีเพิมขึน
บริ ษัทจึงมีกําไรก่อนภาษี เงินได้
ล้ านบาท เพิมขึนจาก
ล้ านบาทในปี
หรื อคิดเป็ นอัตราเพิมขึน % ในขณะทีกําไร
สุทธิปี
มีจํานวน
ล้ านบาท เพิมขึนจาก
ล้ านบาทในปี
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปรับเพิมขึนจาก . %
เป็ น %
รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิมเติมได้ จากรายงานประจําปี ทีจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
คุณชาญชัยได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่าสําหรับวาระนีไม่มีการลงมติ เป็ นเพียงการชีแจงให้ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทประจําปี
ตามทีเสนอ คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม จึงสรุปว่าทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรับปี
วาระที : พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุดวันที

ตามทีเสนอ

ธันวาคม

ประธานได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่าเมือเวลา . น. มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมเพิมเติมด้ วยตนเอง ราย และเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ราย ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง คน จํานวนหุ้น , , หุ้น และโดยการมอบฉันทะจํานวน คน จํานวนหุ้น
, , หุ้น รวมทังสิน คน รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิน , , หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ . ของจํานวนหุ้นทังหมดที
ออกและเรี ยกชําระแล้ ว , , หุ้น
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ประธานขอให้ คณ
ุ สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รายงานสาระสําคัญของงบการเงิน
คุณสุวรรณีได้ รายงานสาระสําคัญของงบการเงินดังนี
บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม
ทีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว
ข้ อมูลทีสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนมีดงั นี
• บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม , ล้ านบาทเพิมขึนเมือเทียบกับเมือสินปี
ทีมีจํานวน , ล้ านบาท ซึง
สินทรัพย์ทีเพิมขึนหลักได้ แก่ ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ าทีเพิมขึนจาก , ล้ านบาท
เป็ น , ล้ านบาท การเพิมขึนของรายการลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของ
ลูกหนีซือหลักทรั พย์ ด้วยเงิ นสดจาก ล้ านบาทเมือสินปี
เป็ น
ล้ านบาท ณ สินปี
จาก
ปริ มาณการซือขายทีหนาแน่นกว่าช่วงสินปี
• ในส่วนของหนีสินรวมของบริ ษัทมีหนีสินรวม , ล้ านบาท เพิมขึนในอัตราร้ อยละ เมือเทียบกับหนีสิน
รวมเมือสินปี
ทีมีจํานวน , ล้ านบาท การเพิมขึนของหนีสินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากเจ้ าหนี
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ าทีเพิมขึนจาก
ล้ านบาท เป็ น
ล้ านบาท และเจ้ าหนี
สํานักหักบัญชีทีเพิมขึนจาก หมืนบาทเป็ น
ล้ านบาท จากปริ มาณการซือขายทีหนาแน่นกว่าช่วงสินปี
•

•

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีจํานวน , ล้ านบาทเพิมขึนจากเมือสินปี
ทีมีจํานวน ,
ล้ านบาท
เป็ นผลจากผลกําไรในปี
จํานวน ล้ านบาท ในขณะทีบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายจากผล
การดําเนินงานปี
จํานวนเงิน ล้ านบาท และเงินปั นผลระหว่างกาลปี
จํานวน ล้ านบาทและ
มีขาดทุนยังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขายเพิมขึน ล้ านบาท
ด้ านรายได้ และค่าใช้ จ่าย เป็ นไปตามทีรายงานในวาระที แล้ ว

งบการเงิ นดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึงรายงานของ
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ แสดงในรายงานประจํ าปี ทีส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว จึงขอเสนอให้ ทีประชุมสมควรพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม
ดังกล่าว
ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
จากนันคุณสุวรรณีได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ ที
ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย , , เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง และไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม
วาระที : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําปี
. อนุมัติจัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็ นผู้นําเสนอวาระนี
คุณชาญชัยแถลงว่าตามทีบัญญัติในมาตรา
ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
กําหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของทุนจดทะเบียน ในปี
ทีผ่านมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน ล้ านบาท จึงต้ องจัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน , , บาท ทําให้
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กําไรสะสมทียังไม่จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน ล้ านบาท และเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน
จึงเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี
จํานวน , , บาท

ล้ านบาท

คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ซึงไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ ที
ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย , , เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง และไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกําไรจํานวน , , บาท เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี
ตามทีเสนอ
. อนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับปี
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย เป็ นผู้นําเสนอวาระนี
คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบริ ษัทกําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
รวม และไม่เกินกว่ากําไรสะสมทียังไม่จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลปี
ถึงปี
และ
ข้ อมูลกําไรสุทธิและกําไรสะสมสําหรับปี
ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กําไรสุทธิของบริ ษัทตาม
งบการเงินรวมมีจํานวน
ล้ านบาท และกําไรสะสมก่อนจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน
ล้ านบาท ซึงระหว่างปี
บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ . บาท คิดเป็ นเงินปั นผลรวม . ล้ านบาท
เมือวันที กันยายน
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายสําหรับปี
ในอัตราหุ้นละ
. บาทเมือรวมการจ่ายเงินปั นผลทังปี เท่ากับอัตราหุ้นละ . บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังสินประมาณ . ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลรวมประมาณร้ อยละ . ของกําไรตามงบการเงินรวม ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษัท เมือคํานวณอัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับราคาหุ้นของบริ ษัท ณ สินปี
ซึงอยูท่ ี . บาท อัตราผลตอบแทน
ต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้ อยละ . เงินปั นผลทังหมดจะถูกหักภาษี หกั ณ ทีจ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
โดยจะจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวันที พฤษภาคม
และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปั นผลเมือวันที
มีนาคม
คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม คุณภควัตจึงขอให้ ที
ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย , , เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง และไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย จึงสรุปว่าทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี
ในอัตราหุ้นละ . บาท (รวม
เงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0. บาท) โดยกําหนดจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวันที พฤษภาคม
และกําหนดวันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปั นผลตังแต่วนั ที 10 มีนาคม
ตามทีเสนอ
วาระที : พิจ ารณาและอนุ มัติ การแต่ งตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการ
ประธานขอให้ คณ
ุ ปั ญจะ เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้นําเสนอ
. อนุมตั กิ ารแต่ งตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีออกตามวาระ
คุณปั ญจะจึงแถลงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท กําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทต้ องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงใน
สามเป็ นประจําทุกปี และจากการเปิ ดให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถนําเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเป็ นกรรมการ โดยมีกําหนดให้
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นําเสนอภายในวันที
กุมภาพันธ์
ไม่ปรากฎว่ามีการนําส่งเอกสารเพือนําเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริ ษัท ในปี นี
กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน ในสามของกรรมการทังคณะ คือ ท่าน ได้ แก่
) นายไพโรจน์ วโรภาษ
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
) นางขนิษฐา สรรพอาษา
ตําแหน่ง กรรมการ
) นายนิติพล ชัยสกุลชัย
ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
) นายชาญชัย กงทองลักษณ์
ตําแหน่ง กรรมการ
เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และเพือให้ ทีประชุมนี สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที และการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างอิสระ กรรมการทัง ท่านขออนุญาตออกจากห้ องประชุมก่อน เพือให้ ทีประชุมได้ พิจารณาอย่างเป็ น
อิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทซึงไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาทีบริ ษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ทีเกียวข้ อง การปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สําหรับ
กรรมการอิสระ บริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง
รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมตั ิแต่งตัง
กรรมการทีออกตามวาระทัง ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง เนืองจากกรรมการทัง ท่านเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ ครบถ้ วน อีกทังมีผลงานในการร่ วมบริ หารกิ จการของบริ ษัทด้ วยดีตลอดระยะเวลาทีดํารง
ตําแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงนายไพโรจน์ วโรภาษ เป็ นกรรมการ
อิสระด้ วยโดยมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระทีบริ ษัทกําหนดและถึงแม้ จะดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทเป็ นเวลา ปี แต่สามารถให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นธุรกิจทีมีกฎระเบียบกํากับ
มากและปรั บเปลียนบ่อ ย ต้ องอาศัยความต่อเนืองในการเข้ าใจธุรกิ จเป็ นอย่างดี การดํารงตําแหน่งของกรรมการเป็ นระยะ
เวลานานจึงเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ขอให้ ทีประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้ าที ถึง และ
ลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ทังนี กรรมการทีได้ รับการเสนอชื อและเป็ นผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมมีสิทธิ ทีจะออกเสียง
ลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็ นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นทีเป็ นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิก็ได้
คุณปั ญจะได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณ นที นาคธนสุก าญจน์ อาสาพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น จากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ล งทุน ไทยได้ สอบถามว่ า บริ ษั ท มี ก าร
ปรึกษาหารื อถึงวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอย่างไรหรื อไม่
คุณปั ญจะ ชี แจงว่า คณะกรรมการบริ ษัทมีการพิจารณาวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระซึงเห็นว่าการดํารง
ตําแหน่งต่อเนืองเป็ นระยะเวลานานเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทเนืองจากธุรกิ จหลักทรัพย์เป็ นธุรกิ จทีมีกฎระเบียบกํากับมากและ
ปรับเปลียนบ่อยตามทีได้ แจ้ งก่อนหน้ านีแล้ ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดวาระในอนาคต
คุณนที ให้ ความเห็น เพิ มเติ มว่า บริ ษัทอาจพิจ ารณาให้ ก รรมการอิ สระที ครบวาระ ดํ ารงตํา แหน่ง กรรมการทีไม่ใ ช่
กรรมการอิสระได้ เพือประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
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คุณปั ญจะรับข้ อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใดซักถามเพิมเติม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอให้
นําส่งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าทีแยกสําหรับกรรมการแต่ละท่าน
มติ การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตังกรรมการแต่ละท่าน เป็ นดังนี
ลําดับ

ชือกรรมการ
นายไพโรจน์ วโรภาษ
นางขนิษฐา สรรพอาษา
นายนิติพล ชัยสกุลชัย
นายชาญชัย กงทองลักษณ์

เห็นด้ วย, (%) ไม่เห็นด้ วย, (%)
, ,
. %
. %
, ,
%
, ,
%
, ,
%

งดออกเสียง*, (%)
-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองทีงดออกเสียง (ถ้ ามี)

สรุปว่าทีประชุมมีมติโดยเสียงข้ างมากแต่งตังกรรมการทัง ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง โดยนาย
ไพโรจน์ วโรภาษ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระด้ วย
. อนุมัติกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานขอให้ คณ
ุ ปั ญจะ เสนาดิสยั เป็ นผู้นําเสนอวาระนี
คุณปั ญจะแถลงต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา กํ าหนดว่าห้ ามมิให้
บริ ษัทจ่ายเงิน หรื อทรัพย์สินอืนใดแก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ซึงข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ
กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด จึงขอเสนอทีประชุมพิจารณารับทราบเงิน
บําเหน็จกรรมการสําหรับปี
และอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสําหรับปี
ดังนี
) พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี
ตามทีทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที ได้ อนุมัติงบประมาณเงิ นบําเหน็จกรรมการไว้ ล้ านบาทโดยให้ อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และตามเกณฑ์ในการประเมินได้ แก่ ผลการดําเนินงานของบริ ษัท เงินปั นผล
จ่ายผู้ถือหุ้น ผลสําเร็ จของการดําเนินงาน รวมทังใช้ ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตทีผ่านมา และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อขนาดรายได้ ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทน
กรรมการปี ทีผ่านมาตามรายละเอียดทีนําเสนอในหนังสือเชิญประชุมทีนําส่งผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้ น ซึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี
บริ ษัทมีรายได้
ล้ านบาทเพิมขึนจากปี
ในอัตราร้ อยละ . และกําไรสุทธิ . ล้ านบาทเพิมขึนจากปี
ในอัตรา
ร้ อยละ . และเงินปั นผลจ่ายผู้ถือหุ้นเพิมขึนจากปี
ทีกําหนดจ่ายเงินปั นผลในอัตรา . บาทต่อหุ้นคิดเป็ นจํานวนเงิน
. ล้ านบาท ในขณะทีเงินปั นผลรวมปี
อัตรา . บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน . ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
เพิมขึน ร้ อยละ . คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงิ น
บําเหน็จกรรมการสําหรับปี 59 จํานวนรวม ไม่เกิน , , บาทเท่ากับปี
ซึงไม่เกินวงเงินงบประมาณทีได้ รับอนุมตั จิ าก
ผู้ถือหุ้นแล้ ว ทังนี ประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนเพิมอีก . เท่า
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สําหรับวาระนีไม่มีการลงมติ เป็ นเพียงการรายงานให้ ทีประชุมรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี

ตามที

เสนอ
คุณปั ญจะได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าทีประชุมรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี

ตามทีเสนอ

) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
สําหรับปี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการจํานวน
รวม . ล้ านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี
. ) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสําหรับปี
ในวงเงินไม่เกิน . ล้ านบาทเท่ากับปี
ดังนี
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ จ่ า ยประธานกรรมการ , บาทต่ อ เดื อ นลดลงจากเดิ ม ที กํ า หนดจ่ า ย , บาทต่อ เดื อ น
กรรมการ , บาทต่อเดือน
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ , บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ , บาทต่อเดือน
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน , บาทต่อเดือน ในกรณีทีกรรมการเป็ น
คณะกรรมการในชุดย่อยอืนด้ วย ให้ ได้ รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดทีอัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว
. ) วงเงิ น บําเหน็จ กรรมการสําหรั บปี
ไม่เ กิ น ล้ านบาท และให้ ตัดจ่า ยจากบัญ ชี ของปี นัน โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินทีเหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง
. ) สําหรับสิทธิประโยชน์อืนทีให้ กบั กรรมการ ได้ แก่ การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าทีของ
บริ ษัทในวงเงิน ล้ านบาท และ สวัสดิการให้ แก่กรรมการ ในเรื องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วยต้ องพักรักษาในโรงพยาบาล
และความคุ้มครองในเรื องการประกันชีวิต และอุบตั ิเหตุ ในวงเงินต่อราย , บาท และ , , บาท ตามลําดับ
จึ ง ขอให้ ที ประชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ค่า ตอบแทนกรรมการที เป็ นตัว เงิ น จํ า นวนรวม . ล้ า นบาท โดยแบ่ง เป็ น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน . ล้ านบาท และบําเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้ านบาท โดยให้ อยูใ่ นอํานาจของคณะกรรมการใน
การพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อืนทีให้ แก่กรรมการตามทีเสนอ
คุณปั ญจะขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอ และเช่นเดียวกับวาระทีผ่านมา คะแนน
เสียงของวาระนีต้ องไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม กรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วม
ประชุมมีสทิ ธิทีจะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็ นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นทีเป็ นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้น
จะขอสละสิทธิเช่นว่านันก็ได้
คุณปั ญจะได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วยเห็นด้ วยจํานวน , , เสียงคิดเป็ นร้ อยละ
ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย และ
ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี
จํานวนรวม , , บาท
โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจํานวน , , บาท และเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี
ไม่เกิน , ,
บาท โดยให้ อยูใ่ นอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อืนทีให้ แก่กรรมการตามทีเสนอ
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วาระที : พิจารณาและอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี
ประธานขอให้ คณ
ุ อภิชาติ อาภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้นําเสนอวาระนี
คุณอภิชาติแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯสําหรับปี
โดยมีรายชือ
ผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี
) นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
3) นาง กิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
4) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
7) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
โดยผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมาลําดับที นันเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นเวลา ปี ตังแต่ปี
ทังนีผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทังในปี ทีผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ รับบริ การอืนใดจากบริ ษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและบริ ษัททีผู้สอบบัญชีสงั กัด
ในกรณีทีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอืนของบริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหน้ าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทน
พร้ อมกันนี คณะกรรมการขอเสนอกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นจํานวนเงิน , บาท เพิมขึนจากปี
จํานวน , บาท ทังนี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย ซึงเมือรวมค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะเป็ นจํานวนรวม , , บาท ซึงเพิมขึนจากปี
จํานวน , บาท
ทังนี คณะกรรมการได้ พิจ ารณาการปฏิบัติ งานตรวจสอบบัญ ชี ปี ทีผ่านมา เห็ น ว่า ผู้ส อบบัญ ชี ส ามารถปฏิบัติง าน
ตรวจสอบบัญชีได้ ตามมาตรฐาน มีความเข้ าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นอย่างดี และให้ บริ การในการสอบทานการควบคุมงานด้ าน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้ คําปรึกษาทีเกียวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นทียอมรับ
ได้
คุณอภิชาติได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณนที นาคธนสุกาญจน์ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยได้ สอบถามว่า มีผ้ สู อบบัญชีท่านใด
เป็ นผู้สอบบัญชีตอ่ เนืองเกินกว่า ปี หรื อไม่
คุณสุวรรณีได้ ชีแจงว่า ผู้สอบบัญชีทีลงลายมือชือเป็ นผู้สอบบัญชีตอ่ เนืองเป็ นระยะเวลา ปี
คุณอภิชาติสอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม จึงขอให้ ที
ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย , , เสียงคิดเป็ นร้ อยละ ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย และไม่มีผ้ งู ดออก
เสียง จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย
) นายโสภณ เพิมศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
3) นาง กิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
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4) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
และ/หรื อ
7) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ทําหน้ าทีผู้สอบบัญชีประจําปี
และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นจํานวนเงิน
ตามทีเสนอ ซึงเมือรวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยจะเป็ นจํานวนรวม , , บาท

,

บาท

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมทีเสนอไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมแล้ ว จึงได้
สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอความคิดเห็นอืนเพิมเติม หรื อมีข้อซักถามอืนใดหรื อไม่
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 . น.

ลงชือ

ลงชือ

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

สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัตติ ามระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั งที /
วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครังที

เมือวันที

เมษายน

ข้ อมูลเพือการพิจารณา
คณะกรรมการได้ พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้ วเห็นว่าตรงตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึงได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนี (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที )
วาระที

พิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นทียังไม่ ได้ นําออกจําหน่ าย
หนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ ของบริษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

และแก้ ไขเพิมเติม

ข้ อมูลเพือการพิจารณา
ตามมาตรา
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ได้ กําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดต้ องลดทุนจดทะเบียนโดย
การตัดหุ้นทียังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายหรื อจําหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิมทุน ยกเว้ นหุ้นของบริษัททีจัดสรรไว้ เพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
และใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น คณะกรรมการจึงเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน , , บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน , , บาท แบ่งออกเป็ น , , หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน
หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท และโดยผล
ของการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการ ให้ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ
ของบริ ษัท
เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

,

,

บาท

แบ่งออกเป็ น

,

,

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
วาระที

บาท
,

,

หุ้น

- ไม่มี - หุ้น

(เก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านสีแสนเจ็ด
หมืนเจ็ดพันสามร้ อยห้ าบาทถ้ วน)
(หนึงร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านสีแสนเก้ า
หมืนห้ าพันสีร้ อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
(ห้ าบาท)
(หนึงร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านสีแสนเก้ า
หมืนห้ าพันสีร้ อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
(-)

พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพือจัดสรร
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น

ข้ อมูลเพือการพิจารณา
บริ ษัทประสงค์จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน , , หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (TNITY-W1) โดยมีวัตถุประสงค์ นําเงิ นทีได้ จากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ใช้ เป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียนของบริ ษัท และใช้ ลงทุนในบริ ษัททีมีศกั ยภาพในอนาคต คณะกรรมการจึงเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญจํานวน , , หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
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สัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเบืองต้ นของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามเอกสารแนบ (สรุ ปรายละเอียด
เบืองต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ครังที ทีออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น)
ทังนี คณะกรรมการเสนอให้ วนั ที มีนาคม
เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ TNITY-W1 ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record date) และให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อบุคคลที
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร มอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณาแก้ ไขวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาประโยชน์และผลกระทบทีมีตอ่ บริ ษัทเป็ นสําคัญ รวมทังเป็ นผู้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมทัง ดําเนินการต่างๆ อัน
จําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี ซึงรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้น
สามัญทีออกเนืองจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้ องและสามารถมอบอํานาจช่วงให้ บคุ คลอืนใดกระทําการตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้ นได้
วาระที

พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อย

ข้ อมูลเพือการพิจารณา
เพือเป็ นการตอบแทนการทํางานของกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย คณะกรรมการจึง
เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญจํานวน , , หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและ/หรื อพนักงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดเบืองต้ นของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานตามเอกสารแนบ (สรุ ปรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ ทีออกใหม่แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย)
ทังนี คณะกรรมการเสนอให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร มอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจใน
การกําหนด แก้ ไขเพิมเติม และ/หรื อเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขทีเกียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
รวมทัง การดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับหน่วยงานต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
วาระที

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเพิ มทุ น จดทะเบี ย นและแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ ของบริ ษั ท เพื อให้
สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
ข้ อมูลเพือการพิจารณา

ตามทีบริษัทได้ เสนอการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และกรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในวาระที และ นัน ผลกระทบและรายละเอียดการเพิมทุนในแบบรายงานการ
เพิมทุนตามสิงทีส่งมาด้ วย
คณะกรรมการจึงเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจํานวน , ,
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน , , บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน , , , บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน , ,
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ บาท และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ ของบริ ษัท
เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี
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ข้ อ .

ทุนจดทะเบียนจํานวน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ
วาระที

,

,

,

บาท

,

,

หุ้น

บาท
,

,

หุ้น

- ไม่มี - หุ้น

(หนึงพันหกร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านสอง
แสนหนึงหมืนห้ าพันเก้ าร้ อยห้ าสิบ
ห้ าบาท)
(สามร้ อยยีสิบหกล้ านสองแสนสี
หมืนสามพันหนึงรอยเก้ าสิบเอ็ด
หุ้น)
(ห้ าบาท)
(สามร้ อยยีสิบหกล้ านสองแสนสี
หมืนสามพันหนึงรอยเก้ าสิบเอ็ด
หุ้น)
(-)

พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิมทุน

ข้ อมูลเพือการพิจารณา
สืบเนืองจากการเพิมทุนจดทะเบียนในวาระก่อน
คณะกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการ
จัดสรรหุ้นเพิมทุนจํานวน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท ตามรายละเอียดดังนี
) จํานวนไม่เกิน , ,
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท เพือรองรับการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญของบริ ษัทตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกให้ ก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (TNITY-W1) โดย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย (แบบรายงานการเพิมทุน
(F - ))
) จํานวนไม่เกิน , ,
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท เพือรองรับการใช้ สทิ ธิซือสามัญของบริ ษัทตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและทีปรึกษาของบริ ษัท และบริษัทย่อย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง
ทีส่งมาด้ วย (แบบรายงานการเพิมทุน (F - ))
โดยให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมาย มีอาํ นาจในการกําหนด แก้ ไข
เพิมเติม และ/หรื อเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขทีเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน รวมทังการดําเนินการทีเกียวข้ อง
กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ตลอดจนการนําหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสามารถมอบอํานาจช่วงให้ บคุ คลอืนใดกระทําการตามวัตถุประสงค์ข้างต้ นได้
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เอกสารแนบ
สรุ ปรายละเอียดเบืองต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
ของ
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ครังที 1
ทีออกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัท
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1”)
ประเภท
ชนิดของหลักทรัพย์

ใบสํา คัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ทรี นี ตี วัฒนา จํ ากัด (มหาชน) ครั งที
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1”)
ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชือผู้ถือและสามารถโอนเปลียนมือได้

วัตถุประสงค์ และความ
ความจําเป็ น

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัททีมีศกั ยภาพ

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิทีออก

ไม่เกิน ,

,

หน่วย

จํานวนหุ้นสามัญรองรับ ไม่เกิน , , หุ้น (ทีมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท) ซึงไม่เกินร้ อยละ
การใช้ สิทธิ
ชําระแล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ จํานวน , , หุ้น

ของจํานวนหุ้นที

วันกําหนดสิทธิ

การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W ในครังนี เป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ทีมีชือปรากฏในวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record
Date) ทังนีการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุ้นให้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

เป็ นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W ในจํานวนไม่เกิน , , หน่วย ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ทีมีชือปรากฏในวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ได้ รับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที มีนาคม

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย หน่วยละ บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้ สทิ ธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W จํานวน หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯได้
หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ)
ในกรณี ที มี เ ศษของหุ้น สามัญ หรื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ TNITY-W จากการคํ า นวณ
(หากมี) ให้ ปัดเศษนันทิง

ราคาการใช้ สิทธิซือหุ้น
สามัญ

. บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ)

วันทีออกใบสําคัญแสดง วันที มีนาคม
และ/หรื อ วันทีจะกําหนดโดยประธานกรรมการ และ/หรื อประธาน
สิทธิ
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริ ษัทฯ
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อัตราการจัดสรร

หุ้นสามัญเดิม ต่อ หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1
ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายทีจะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITYW ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ TNITY-W ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนทีเหลือทิงทังจํานวน
ทังนี ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นทีจะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีทีมีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือจากการจัดสรรทังหมด บริ ษัทฯ จะดําเนินการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีเหลือจํานวนดังกล่าว ซึงจะทําให้ คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิใน
จํานวนเท่าทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว

อายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W
กําหนดให้ ใช้ สิทธิได้ ทุกวันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน
และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ TNITY-W โดยวันกําหนดการใช้
สิทธิครังแรก ตรงกับวันทําการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน
ซึงตรงกับวันที มิถนุ ายน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือจากการใช้ สิทธิหรื อไม่ถกู ใช้ สิทธิในวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพือนําไปใช้ สิทธิได้ ในวันกําหนดการใช้ สิทธิ ครังต่อๆ ไปตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใดๆ ทีไม่ถกู ใช้ สิทธิ จะถูกยกเลิกและสินผลไป โดยครังสุดท้ ายจะสามารถใช้ สิทธิ ได้ ในวันที
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการของ
บริ ษัทฯ ให้ เลือนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิเป็ นวันทําการก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว

ระยะเวลาการแจ้ งความ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W ซึงประสงค์ทีจะใช้ สทิ ธิในการซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ
จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลา วันทําการ
ก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง ในกรณีทีวันกําหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการ
ของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ลื อนวัน กํ า หนดการใช้ สิท ธิ ดัง กล่า วเป็ นวัน ทํ า การสุด ท้ า ยก่ อ นหน้ า วัน
กําหนดการใช้ สิทธิ ครังดังกล่าว ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ ครังสุดท้ าย ให้
แสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า วันก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง
สุดท้ าย
การไม่ สามารถยกเลิก
การแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิ

เมือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W ได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W แล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวได้ อีกต่อไป

เงือนไขการปรับสิทธิ

เมือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ
ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ TNITY-W ซึงเป็ น
เหตุการณ์ ทีกําหนดไว้ ในข้ อ ( ) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
/
เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นที
ออกใหม่ และหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมือมีการเปลียนแปลง
มูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น (ข) เมือบริ ษัท
มีการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตํา (ค) เมือบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใน
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ราคาตําหรื อมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาตํา (ง) เมือบริ ษัทจ่ายเงินปั นผล
ทังหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นทีออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (จ) เมือบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง
เกินกว่าอัตราทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ (ฉ) เมือมีกรณีอืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ)
ทีทําให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W จะได้ รับเมือมีการ
ใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ TNITY-W ด้ อยไปกว่าเดิม เป็ นต้ น ทังนี มอบหมายให้
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ของบริ ษัท หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หารเป็ นผู้พิจารณากําหนดเงือนไขและรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการปรับหรื อการ
เปลียนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิและราคาใช้ สทิ ธิ
เงือนไขอืนๆ

ให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจ
ในการพิ จารณาแก้ ไขกํ าหนดวันกํ า หนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมี สิทธิ ซือใบสํา คัญแสดงสิทธิ ฯ
TNITY-W1 ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) (รวมทังทีมีการ
แก้ ไขเพิมเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบทีมีต่อบริ ษัทเป็ น
สําคัญและเป็ นผู้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ทีเกี ยวข้ อง
รวมทัง ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิในครังนี ซึงรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญทีออกเนืองจากการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง

ผลกระทบทีมีต่อผู้ถอื หุ้น

. หุ้นสามัญทีออกตามการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี จะมีสิทธิและสภาพเท่า
เทียมกับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทีออกไปก่อนหน้ านีทุกประการ
. นอกจากหุ้นสามัญจํานวน , , หุ้น (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท) ทีได้ จดั สรรไว้
เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W ครังที บริ ษัทฯ อาจจะต้ องเพิมทุนขึนอีก
เพือรองรับการเปลียนแปลงในการใช้ สทิ ธิ เมือเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
. ผลกระทบทีมีตอ่ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็ น กรณี ดังนี
กรณีที

ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทังจํานวน (TNITYW ) และกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานหรื อทีปรึ กษา ทีได้ รับจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ทังจํานวน

กรณีที

บุคคลอืนทีมิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ทัง
จํานวน (TNITY-W ) (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสําคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังจํ านวน) และกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานหรื อทีปรึ กษา ทีได้ รับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ ใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ นี ทัง
จํานวน

กรณีที

ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทังจํานวน (TNITYW ) และกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานหรื อทีปรึ กษา ทีได้ รับจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ TNITY-WA ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ทังจํานวน
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.

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที : Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณีที : จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี
สูตรการคํานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จํานวนหุ้นสามัญทีมีอยู่เดิมเท่ากับ
, , หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ที มี ม ติ ใ ห้ อ อกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดง
สิท ธิ ฯ TNITY-W เมือวันที มกราคม
Qw = จํานวนหุ้นสามัญใหม่ทีเพิมขึนจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทังจํานวนซึงเท่ากับ , , หุ้น
ดังนัน Control Dilution = ,

,

/(

,

,

+ ,

,

)

= ไม่เกินร้ อยละ .
กรณีที : จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี
สูตรการคํานวณ
Control Dilution = Qe / (Qo+Qw+Qe)
Qo = จํานวนหุ้นสามัญทีมีอยู่เดิมเท่ากับ
, , หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ที มี ม ติ ใ ห้ ออกและเสนอขายใบสํา คั ญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ TNITY-W เมือวันที มกราคม
Qw = จํานวนหุ้นสามัญใหม่ทีเพิมขึนจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทังจํานวนซึงเท่ากับ , , หุ้น
Qe = จํานวนหุ้นสามัญใหม่ทีเพิมขึนจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีเสนอขายให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและทีปรึกษา (TNITY-WA)
ซึงเท่ากับ , , หุ้น
ดังนัน Control Dilution = ,
,

,
,

/(
)

,

,

+ ,

,

+

= ไม่เกินร้ อยละ .
.

การลดลงของราคา (Price Dilution)
กรณีที :
สูตรการคํานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) /
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
หน้ าที 20

Po = . บาทต่อหุ้น ซึงเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทในช่วงเวลา วันทําการ (ตังแต่วนั ที ธันวาคม
–
มกราคม
)
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้ สทิ ธิของ TNITY-W x Qw) / (Qo+Qw)
=( . x
, ,

,
)

,

)+( . x ,

,

)/(

,

,

+

= . บาทต่อหุ้น
ดังนัน Price Dilution = ( . – . ) / . = . %
กรณีที :
สูตรการคํานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) /
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = . บาทต่อหุ้น ซึงเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทในช่วงเวลา วันทําการ (ตังแต่วนั ที ธันวาคม
มกราคม
)
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้ สทิ ธิของ TNITY-W x Qw) / (Qo+Qw)
=( . x
, ,

,
)

,

)+( . x ,

,

)/(

,

,

+

= . บาทต่อหุ้น
ดังนัน Price Dilution = ( . – . ) / . = . %
กรณีที :
สูตรการคํานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) /
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
สมมติฐาน กําหนดให้ ราคาการใช้ สทิ ธิ TNITY-WA เท่ากับ . บาท
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = . บาทต่อหุ้น ซึงเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทในช่วงเวลา วันทําการ (ตังแต่วนั ที ธันวาคม
–
มกราคม
)
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Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้ สิทธิของ TNITY-W x Qw)+ (ราคาการใช้ สิทธิ
ของ TNITY-WA x Qe)+ / (Qo+Qw+Qe)
= ( . x , , )+( . x , , )+( . * ,
( , , + , , + , , )

,

)/

= . บาทต่อหุ้น
ดังนัน Price Dilution = ( . – . ) / . = . %
3.3

การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
กรณี :
สูตรการคํานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กําไรสุทธิ/Qo =

,

,

/

,

,

= .

,

+ ,

,

)= .

EPSn = กําไรสุทธิ/(Qo+Qw)
=

,

,

/(

ดังนัน EPS Dilution = ( .

,
– .

)/ .

= . %

กรณี :
สูตรการคํานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กําไรสุทธิ/Qo =

,

,

/

,

,

= .

,

+ ,

,

)= .

EPSn = กําไรสุทธิ/(Qo+Qw)
=

,

,

/(

ดังนัน EPS Dilution = ( .

,
– .

)/ .

= . %

กรณี :
สูตรการคํานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กําไรสุทธิ/Qo =

,

,

/

,

,

= .

EPSn = กําไรสุทธิ/(Qo+Qw+Qe)
=

, ,

ดังนัน EPS Dilution = ( .
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/( , ,
– .

)/ .

+ , ,

+ , , )= .

= . %

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ TNITY-W

บริ ษัทฯ จะยืนคําขอนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญ บริ ษัทฯ จะนํา หุ้นสามัญทีเกิ ดจากการใช้ สิทธิ ใ นครั งนี เข้ าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์ จ ด
ทีเกิดจากการใช้ สทิ ธิของ ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้ทีได้ รับการแต่งตังโดยชอบให้ ทํา
หน้ าทีเป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W แทน
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เอกสารแนบ
สรุ ปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ ทออกใหม่
ี
แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่ อย (รวมเรียกว่ า “บริษัท”)
(“โครงการ TNITY-WA”)
1.

เหตุผลและความจําเป็ นของโครงการ TNITY-WA

2.

•

เพือเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทให้ มีความตังใจใน
การทํางานเพือสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น

•

เพือทําให้ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่
การสร้ างผลตอบแทนอย่างยังยืนแก่บริ ษัท

รายละเอียดเกียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญเพิมทุน
ชือ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
(TNITY-WA)

ชนิด

: ระบุชือผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลียนมือได้

จํานวนทีออก

:

,

ราคาต่ อหน่ วย

:

บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สทิ ธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตรา
การใช้ สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

: เท่ากับ ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ TNITYถัวเฉลีย วันทําการ ภายหลังวันทีผู้ถือหุ้นได้ รับ
สิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ (XR) ของบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด
(มหาชน) (TNITY-W1) เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

: วัน ที จะกํ า หนดโดยประธานเจ้ า หน้ า ทีบริ ห ารและ/หรื อ และ/หรื อบุค คลทีประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมาย ภายหลังจากทีบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ ว

อายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ

:

วิธีการจัดสรร

: บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน , , หน่วย ให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ทังนี จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีจัดสรร
ให้ กับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ย แต่ล ะรายไม่
จํ าเป็ นต้ องมีจํา นวนเท่ากัน ขึนอยู่กับ ตํา แหน่ง อายุงาน ความรู้ และประสบการณ์
ความรับผิดชอบ ผลการปฎิบตั ิงานและศักยภาพหรื อประโยชน์ทีบริ ษัทจะได้ รับ โดยให้
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร มอบหมาย
พิจารณาจัดสรร ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงือนไข และ วิธิการทีกําหนด โดยไม่มี กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยรายใดทีได้ รับจัดสรรเกินกว่า

,

หน่วย

ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ร้ อยละ ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกและเสนอขายทังหมดในครังนี หากเป็ น
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/
หรื อ บริ ษัทย่อย รายใดเกินกว่าร้ อยละ ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีออกและ
เสนอขายทังหมดในครังนี บริ ษัทฯ จะต้ องนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรดังกล่าว
เงือนไขและระยะเวลาการ
ใช้ สิทธิ

: เว้ นแต่ในกรณีทีพนักงานไม่สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ดังทีกําหนดไว้
ในข้ อ . .
ภายหลังจากทีได้ มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิซือหุ้นสามัญได้ จํานวน ครังต่อปี โดยในแต่ละปี จะสามารถใช้ สิทธิได้ จํานวนไม่
เกิ น ใน ของจํ า นวนใบสํา คัญ แสดงสิทธิ ทีได้ รั บ การจัดสรร (ไม่นับ รวมจํ านวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีเหลือจากการใช้ สทิ ธิ ทีสามารถใช้ สิทธิได้ ในปี ก่อนหน้ า) โดย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิ ได้ ใน วันทําการสุดท้ ายของทุกไตร
มาสจนกว่าครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ไม่ครบจํานวน ใน
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับการจัดสรรในแต่ละปี ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที
ได้ รับการจัดสรรแต่ยงั ไม่ได้ มีการใช้ สทิ ธิสามารถนําไปใช้ ในปี ถัดไปได้
“วันกําหนดการใช้ สิทธิ” คือ วันทําการสุดท้ ายของทุกไตรมาส และวันกําหนดการใช้
สิทธิครังสุดท้ ายจะตรงกับระยะเวลา วันทําการก่อนวันทีใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอายุ
ครบ ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
“วันทําการ” หมายถึง วันทีบริ ษัทฯ เปิ ดทําการตามปกติ

ระยะเวลาการแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ

: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงประสงค์
ึ
ทีจะใช้ สทิ ธิในการซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะต้ อง
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง วันทํา
การก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
ครั งสุด ท้ า ย ให้ แ สดงความจํ า นงในการใช้ สิ ท ธิ ใ นระหว่ า ง วัน ทํ า การก่ อ นวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิครังสุดท้ าย

ระยะเวลาในการเสนอขาย

: บริ ษัทฯ ต้ องเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน ปี นับแต่วนั ทีทีประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครังที /
มีมติอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ
TNITY-WA

จํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรร
ไว้ เพือรองรับ

:

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

: บริ ษัทฯ จะไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที
เกิดจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทฯ จะนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

,

,

หุ้น
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.

เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่
เพือรองรับการ
เปลียนแปลง
การใช้ สิทธิ

: เมือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงือนไขในการปรับ
สิทธิตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดและเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
ซึงเป็ นเหตุการณ์ ทีกําหนดไว้ ในข้ อ ( )(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที ทจ. /
เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้นทีออกใหม่ และหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (รวมทังทีมี
การแก้ ไขเพิมเติม)

สิทธิและประโยชน์ อย่ างอืน
นอกจากประโยชน์
ตามปกติของหุ้นสามัญ

: -ไม่มี-

หลักเกณฑ์ และเงือนไขในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
. หลักเกณฑ์ และเงือนไขการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
. . ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมาย ภายหลังได้ รับอนุมตั ิจากที
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที /
มีอํานาจ ( ) พิจารณากําหนดคุณสมบัติ รายนามกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ผู้มีสทิ ธิได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานแต่
ละรายดังกล่าวจะได้ รับ ( ) เปลียนแปลง เพิมหรื อลดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทีได้ รับการจัดสรรไปแล้ ว
.

ในกรณีทีกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ
. . บริ ษัทฯ สามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับคืนจากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ดังกล่าวมาจัดสรร
ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรายอืนต่อไปได้ ทังนี ให้ เป็ นอํานาจของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อ
บุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมายเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการทีกําหนดและต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /
เรื อง การ
เสนอขายหลักทรั พย์ ทีออกใหม่ต่อกรรมการหรื อ พนัก งาน ลงวัน ที ธันวาคม
(รวมทังทีมีก ารแก้ ไ ข
เพิมเติม)

. . คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทีจะมีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

.

()

เป็ นพนักงานของบริ ษัทที (ก) ต้ องผ่านช่วงทดลองงานมาแล้ ว และ (ข) ต้ องไม่เป็ นพนักงานซึงมีวาระการ
จ้ างงานชัวคราว

()

ในกรณี อื นๆ นอกจาก ( ) ให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที บริ หาร และ/หรื อ บุค คลที ประธานเจ้ า หน้ า ทีบริ ห าร
มอบหมาย เป็ นผู้พิจารณาต่อไป

เงือนไขในการใช้ สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ

. . ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในวันกํ าหนดการใช้ สิทธิ นันๆ
ยกเว้ นในกรณีทีระบุในข้ อ . .
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. . ในกรณีทีได้ รับยกเว้ นมีดงั นี
(ก)

ในกรณี ที ผู้ถื อใบสํา คัญแสดงสิท ธิ พ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ ห าร และพนักงาน เนื องจากถึง แก่ก รรม
สาบสูญ เจ็ บป่ วยอย่างร้ ายแรงหรื อทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ อีกต่อไปหรื อเหตุอืนใดทีประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมาย พิจารณาเห็นสมควรให้ บุคคลดังกล่าว
หรื อทายาทหรื อผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้ สิทธิ ซือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ แทน
พนักงานดังกล่าวได้ จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับจัดสรรนัน

(ข)

ในกรณี ที ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ พ้ น สภาพจากการเป็ นกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน เนื องจากการ
เกษี ยณอายุ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิซือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวได้ จนครบอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับการจัดสรร

(ค)

ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เนืองจากการถูกเลิกจ้ าง
หรื อปลดออกโดยไม่มีความผิดหรื อการพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึงเป็ นผลเนืองมาจาก
การเปลียนแปลงอํานาจการควบคุมในบริ ษัท หรื อการโอนย้ ายตามคําสังบริ ษัทหรื อการปรับโครงสร้ างองค์กร ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ จนครบอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิทีได้ รับการจัดสรร

. . เว้ นแต่ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมายจะกําหนดเป็ นอย่างอืน ใน
กรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ลาออก ถูกไล่ออกหรื อเลิกจ้ างหรื อปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ จะไม่สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีได้ รับจัดสรรได้ อีก และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต้องคื น
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในส่วนทียังไม่ได้ ใช้ สิทธิ ทงหมดที
ั
ถืออยู่ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยทันที เพือให้ ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร และ/หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมายนําไปจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัทรายอืนตามความเหมาะสมต่อไป
. . หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ไม่ใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวครบอายุตามทีกําหนดแล้ ว ให้ ถือว่ากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัทสละ
สิทธิการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือดังกล่าวโดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานคนดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากบริ ษัทฯ
. . ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมายมีอํานาจโดยสมบูรณ์ ในการ
พิจารณากําหนดหรื อแก้ ไขเงือนไขในการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซงอาจแตกต่
ึ
างไปจากทีได้ ระบุมาข้ างต้ น
ได้
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รายชือกรรมการทีได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี ประกอบด้ วย

รายชือ

จํานวนหุ้น
จํานวนใบสําคัญ
สามัญทีจะ
แสดงสิทธิทได้
ี รับการ ได้ รับจากการ
จัดสรร (หน่ วย)
ใช้ สิทธิ (หุ้น)

ตําแหน่ ง

1. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

2. นาย ชาญชัย กงทองลักษณ์

ประธาน
เจ้ าหน้ าทีฝ่ าย
บริ หาร/ กรรมการ
กรรมการ

3. นาย สุรชัย สุขศรี วงศ์
4. นาย วิศษิ ฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล
5. นาง ขนิษฐา สรรพอาษา
6. นาย นิติพล ชัยสกุลชัย
7. นาย วรฑา คงแสนอิสระ
8. นาย อภิชาติ อาภาภิรม

9. นาย ไพโรจน์ วโรภาษ

10. นาย ปั ญจะ เสนาดิสยั

11. นาย กัมปนาท โลหเจริ ญวนิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการ
ตรวจสอบ
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ไม่เกิน , ,
หน่วย
ไม่เกิน , ,
หน่วย

ร้ อยละของ
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธที
ได้ รับการจัดสรร
ต่ อจํานวน
ใบสําคัญแสดง
สิทธิทังหมด

ไม่เกิน
, , หุ้น
ไม่เกิน
, , หุ้น

ไม่เกินร้ อยละ

ไม่เกิน
, หุ้น
ไม่เกิน
, หุ้น
ไม่เกิน
, หุ้น
ไม่เกิน
, หุ้น
ไม่เกิน
, หุ้น
ไม่เกิน
, หุ้น

ไม่เกินร้ อยละ

ไม่เกิน , ,
หน่วย

ไม่เกิน
, , หุ้น

ไม่เกินร้ อยละ

ไม่เกิน , ,
หน่วย

ไม่เกิน
, , หุ้น

ไม่เกินร้ อยละ

ไม่เกิน , ,
หน่วย

ไม่เกิน
, , หุ้น

ไม่เกินร้ อยละ

ไม่เกิน ,
หน่วย
ไม่เกิน ,
หน่วย
ไม่เกิน ,
หน่วย
ไม่เกิน ,
หน่วย
ไม่เกิน ,
หน่วย
ไม่เกิน ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

ไม่เกินร้ อยละ

ไม่เกินร้ อยละ
ไม่เกินร้ อยละ
ไม่เกินร้ อยละ
ไม่เกินร้ อยละ
ไม่เกินร้ อยละ

.

ลักษณะเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ตามโครงการ TNITY-WA นี
จะเป็ นไปตามทีได้ กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. /
เรื อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที
ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที ธันวาคม
(รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทจ. /
เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นทีออก
ใหม่และหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที ธันวาคม
(รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) หรื อ
ประกาศอืนใดทีใช้ บงั คับแทนรวมทังกฎและระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ อง

.

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น
กรณีที ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (TNITY-W ) ทังจํานวน และกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทีได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ทังจํานวน
กรณีที บุคคลอืนทีมิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ทังจํานวน (TNITY-W ) (ผู้ถือหุ้นเดิม
ขายใบสําคัญสิทธิ ใ นตลาดหลักทรั พย์ ฯ ทังจํ านวน) และกรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงาน ทีได้ รับ จัด สรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ทังจํานวน
กรณีที ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทังจํานวน (TNITY-W ) และกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ทีได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ทังจํานวน
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที : Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณีที : จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี
สูตรการคํานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จํานวนหุ้นสามัญทีมีอยู่เดิมเท่ากับ , , หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัททีมีมติให้ ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W เมือวันที มกราคม
Qw = จํานวนหุ้นสามัญใหม่ทีเพิมขึนจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวนซึงเท่ากับ ,
ดังนัน Control Dilution = ,

,

/(

,

,

+ ,

,

,

หุ้น

)

= ไม่เกินร้ อยละ .
กรณีที : จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี
สูตรการคํานวณ
Control Dilution = Qe / (Qo+Qw+Qe)
Qo = จํานวนหุ้นสามัญทีมีอยู่เดิมเท่ากับ , , หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัททีมีมติให้ ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 เมือวันที มกราคม
Qw = จํานวนหุ้นสามัญใหม่ทีเพิมขึนจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวนซึงเท่ากับ ,
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,

หุ้น

Qe = จํานวนหุ้นสามัญใหม่ทีเพิมขึนจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีเสนอขายให้ กรรมการ ผู้บริ หารและ
พนักงานซึงเท่ากับ , , หุ้น
ดังนัน Control Dilution = ,

,

/(

,

,

+ ,

,

+ ,

,

)

= ไม่เกินร้ อยละ .
การลดลงของราคา (Price Dilution)
กรณีที :
สูตรการคํานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = . บาทต่อหุ้น ซึงเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทในช่วงเวลา
(ตังแต่วนั ที ธันวาคม
– มกราคม
)

วันทําการ

Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้ สทิ ธิของ TNITY-W x Qw) / (Qo+Qw)
=( . x

,

,

)+( . x ,

,

)/(

,

,

+ ,

,

)

= . บาทต่อหุ้น
ดังนัน Price Dilution = ( . – . ) / . = . %
กรณีที :
สูตรการคํานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = . บาทต่อหุ้น ซึงเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทในช่วงเวลา 15 วันทําการ
(ตังแต่วนั ที ธันวาคม
– มกราคม
)
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้ สทิ ธิของ TNITY-W1 x Qw) / (Qo+Qw)
=( . x

,

,

)+( . x ,

,

)/(

,

,

+ ,

,

)

= . บาทต่อหุ้น
ดังนัน Price Dilution = ( . – . ) / . = . %
กรณีที : สมมติฐาน กําหนดให้ ราคาการใช้ สทิ ธิ TNITY-WA เท่ากับ . บาท
สูตรการคํานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย)
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
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Po = . บาทต่อหุ้น ซึงเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทในช่วงเวลา
(ตังแต่วนั ที ธันวาคม
– มกราคม
)

วันทําการ

Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้ สทิ ธิของ TNITY-W x Qw) + (ราคาการใช้ สทิ ธิของ ESOP x Qe) + / (Qo+Qw+Qe)
=( . x

, , )+( . x , , )+( . * , , )/( , ,

+ , ,

= . บาทต่อหุ้น
ดังนัน Price Dilution = ( . – . ) / . = . %
การลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (EPS Dilution)
กรณี :
สูตรการคํานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กําไรสุทธิ/Qo =

,

,

/

,

,

= .

,

+ ,

,

)= .

EPSn = กําไรสุทธิ/(Qo+Qw)
=

,

,

/(

ดังนัน EPS Dilution = ( .

,
– .

)/ .

= . %

กรณี 2 :
สูตรการคํานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กําไรสุทธิ/Qo =

,

,

/

,

,

= .

,

+ ,

,

)= .

EPSn = กําไรสุทธิ/(Qo+Qw)
=

,

,

/(

ดังนัน EPS Dilution = ( .

,
– .

)/ .

= . %

กรณี 3 :
สูตรการคํานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กําไรสุทธิ/Qo =

,

,

/

,

,

= .

+ ,

,

+ ,

EPSn = กําไรสุทธิ/(Qo+Qw+Qe)
=

,

,

ดังนัน EPS Dilution = ( .

/(

,
– .

,

)/ .
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= . %

,

)= .

+ , , )

.

สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการคัดค้ านการเสนอขาย
การอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทจะต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและต้ อง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงคัดค้ าน
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

.

ข้ อผูกพันระหว่ างบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
-ไม่มี-

.

รายชือกรรมการอิสระทีผู้ถอื หุ้นอาจมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุมและเป็ นผู้ใช้ สิทธิแทนผู้ถอื หุ้นได้
) นายอภิชาติ อาภาภิรม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

) นายปั ญจะ เสนาดิสยั

กรรมการตรวจสอบ

) นายไพโรจน์ วโรภาษ

กรรมการตรวจสอบ

) นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช

กรรมการตรวจสอบ
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(F - )

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท ทรีนีตี วัฒนาจํากัด (มหาชน)
วันที มกราคม

ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ท่ ี / อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์
ชัน ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที /
เมือวันที
มกราคม
เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน ดังต่อไปนี
1. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทได้ มีมติให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก , , บาท เป็ น ,
โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวนไม่เกิน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท รวมเป็ นไม่เกิน
,
เป็ นการเพิมทุน ในลักษณะดังนี
การเพิมทุน

 แ บ บ กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัวไป

,
-

,

มูลค่ าทีตราไว้

รวม

(บาทต่ อหุ้น)

(บาท)

ไม่เกิน

หุ้นสามัญ

,
,

ไม่เกิน

,

บาท
บาท โดย

,

,
-

-

-

(General Mandate)
2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้ มี มติ ให้ จัดสรรหุ้นสามัญจํ านวนไม่เกิ น , , หุ้น มูลค่าที ตราไว้ ห้ ุนละ บาท รวมไม่เกิ น
, , บาท เพือรองรับการใช้ สิทธิ ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ TNITY-W ของบริ ษัท และมีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญ
จํานวนไม่เกิน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท รวมไม่เกิน , , บาท เพือรองรับการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจัดสรรให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน (TNITY-WA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

หมายเหตุ

เพือรองรับการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ TNITY-W1 ทีออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ไม่เกิน
, ,

: ( หุ้นสามัญ
เดิมต่อ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ)

ไม่คิดมูลค่า

หมายเหตุข้อ
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จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหน่ วย)

หมายเหตุ

เพือรองรับการใช้ สิทธิในใบสําคัญแสดง
สิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัททีออก
ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
หมายเหตุ:

ไม่เกิน
, ,

-

ไม่คิดมูลค่า

หมายเหตุข้อ

1) มอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจพิจารณาและ
กําหนด แก้ ไขเพิมเติม และเปลียนแปลงเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ
TNITY-W ดังกล่าว เช่น วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ TNITY-W เป็ นต้ น รวมทังมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้ อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องหรื อจําเป็ นได้ ตามสมควร
เพือให้ การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W สําเร็ จลุลว่ ง ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ ข้อมูล และการ
ยืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ตลอดจนการนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ TNITY-W และหุ้นสามัญ ทีเกิ ดจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ TNITY-W เข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย และสามารถมอบอํานาจช่วงให้ บคุ คลอืนใด
กระทําการตามวัตถุประสงค์ข้างต้ นได้
2) มอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจพิจารณาและ

กําหนด แก้ ไขเพิมเติม และเปลียนแปลงเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
TNITY-WA ดังกล่าว เช่น วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-WA เป็ นต้ น รวมทังมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้ อง และมีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องหรื อจําเป็ นได้ ตามสมควร
เพือให้ การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-WA สําเร็ จลุลว่ ง ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ ข้อมูล และ
การยืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ตลอดจนการ
นําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-WA เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย และสามารถมอบอํานาจช่วงให้ บคุ คลอืนใดกระทําการตามวัตถุประสงค์ข้างต้ นได้
2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น
หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนทีเหลือทิงทังจํานวน
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3. กําหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที /
ในวันที มีนาคม
เวลา . น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน โรงแรม
มณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระราม กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือสิทธิเข้ าร่ วมประชุม ใน
วันที กุมภาพันธ์
และกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W ในวันที
มีนาคม
(Record Date)
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ องและเงือนไขการขออนุญาต
. บริ ษั ทจะยืนจดทะเบีย นเพิ มทุนจดทะเบี ยน และจดทะเบีย นเปลียนแปลงทุน ชํ า ระแล้ ว ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์
. บริ ษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W ทีจะออก
และจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITYW และ TNITY-WA เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
. เพือสํารองหุ้นไว้ รองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นของบริ ษัททีจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
. เพือนําเงินทีได้ จากการใช้ สทิ ธิซือหุ้นของใบสําคัญแสดงสิทธิไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท และใช้ ลงทุนในบริ ษัท
ทีมีศกั ยภาพ เมือมีการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคต
6. ประโยชน์ ทีบริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
บริ ษัทจะนําเงินทุนทีได้ รับจากการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W และ TNITYWA ไปเป็ น เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริ ษัทและเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัททีมีศกั ยภาพ ซึงจะช่วยให้ บริ ษัทมีสภาพ
คล่องเพิมขึนและมีรายได้ จากการลงทุนเพิมขึน โดยจะส่งผลดีตอ่ ผลการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต
7. ประโยชน์ ทีผู้ถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
.

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และต้ องไม่เกินกว่ากําไร
สะสมทียังไม่ได้ จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทในแต่ละปี ให้ กบั ผู้ถือหุ้น

.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัททีได้ รับหุ้นจากการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W
และ TNITY-WA โดยหุ้นทีได้ รับจากการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานของบริ ษัท
เมือบริ ษัทประกาศจ่ายเงินปั นผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ทังนี เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทตามทีกําหนดไว้ ข้างต้ น ตลอดจนสิทธิอืนๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
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.

การให้ ผลตอบแทนและแรงจูงใจกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทตามทีกล่าวในข้ อ ย่อมส่งผลดีตอ่ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถอื หุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคัญใบแสดงสิทธิฯ TNITY-W และ TNITY-WA ตามแนบ
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
ขันตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
วันกํ าหนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
กุมภาพันธ์
ประจําปี

(Record Date)

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที /
มีนาคม
ดําเนินการจดทะเบียนมติเพิมทุนจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของ ภายใน วันนับแต่วนั ที
บริ ษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์
ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมตั ิ
วันกํ าหนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิทธิ ฯ
มีนาคม
TNITY-W
วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W
มีนาคม
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชือ .............................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท
(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)
กรรมการ

ลายมือชือ.............................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท
(นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล)
กรรมการ
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สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครังที /
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที มีนาคม
เวลา . 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
. การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรื อหลักฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุมได้
ตังแต่เวลา . น. ของวันที มีนาคม
เป็ นต้ นไป
. การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงบัตรประจําตัวฉบับจริง ได้ แก่ บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
หนังสือเดินทางฉบับจริ ง (กรณีผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างประเทศ) ในการลงทะเบียน
. 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
. กรณีทีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการบริ ษัท สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการทีมีรายชือต่อไปนี
) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ ปี อยู่
บ้ านเลขที / ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้ าว ) ถนนลาดพร้ าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรื อ
) นายปั ญจะ เสนาดิสยั ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ ปี อยู่
บ้ านเลขที ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อ
) นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที
ซอยลาดพร้ าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรื อ
) นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ ปี อยู่
บ้ านเลขที ซอยลาดพร้ าว ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
. เพือความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทีระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ วพร้ อมติดอากรแสตมป์ บาท
มายังบริ ษัท ทรี นีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน) เลขที / อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรื อตามทีอยูข่ องกรรมการ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า วัน
เอกสารทีใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
()

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

นิติบุคคล
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบคุ คล พร้ อม
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(ข) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศ ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลออกให้ ไม่
เกิน ปี โดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึงออก
ให้ ไม่เกิน 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

()

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

. การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม
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
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A

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

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

Month

Year

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

Nationality

Residing at No.

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

Kwaeng

Khet

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

Postal code

( ) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทรี นตี ี 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

หุ้นบุริมสิทธิ ..................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................... เสียง
Preferred share

( ) ขอมอบฉันทะให้

shares with voting rights

votes

. …..………...…………..……………. 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

. . …..………...…………..……………...................….. 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

. . …..………...…………..……………………………… 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

. นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ
บ้ านเลขที / ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้ าว ) ถนนลาดพร้ าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรื อ

ปี อยู่

Mr. Abhichart Arbhabhirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director),
age 72 years, resides at 39/5 Soi Arbhabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Lad Yao, Jatujak, Bangkok or
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หน้ า.................ของจํานวน...............หน้ า

บ้ านเลขที

. นายปั ญจะ เสนาดิสยั ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ
ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อ

ปี อยู่

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 70
years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

. นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ
ซอยลาดพร้ าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรื อ

ปี อยู่บ้านเลขที

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.

บ้ านเลขที

. นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ
ซอยลาดพร้ าว ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ปี อยู่

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.

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
ซึงกําหนดประชุมกันในวันที มีนาคม
เวลา . น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน โรงแรม
มณเฑียรริ 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 Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2018 which will be held on March 9, 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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หน้ า.................ของจํานวน...............หน้ า

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B

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

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

Month

Year

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

Nationality

Residing at No.

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

Kwaeng

Khet

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

Postal code

( ) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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

หุ้นบุริมสิทธิ ..................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................... เสียง
Preferred share

( ) ขอมอบฉันทะให้

shares with voting rights

votes

. …..………...…………..……………. 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

. . …..………...…………..…………….......................….. 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

. . …..………...…………..………………………………… 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

. นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ
บ้ านเลขที / ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้ าว ) ถนนลาดพร้ าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรื อ

ปี อยู่

Mr. Abhichart Arbhabhirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age
72 years, resides at 39/5 Soi Arbhabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Lad Yao, Jatujak, Bangkok or

. นายปั ญจะ เสนาดิสยั ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ
ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อ

ปี อยู่บ้านเลขที

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 70 years,
resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or
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. นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ
ซอยลาดพร้ าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรื อ

ปี อยู่บ้านเลขที

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.

บ้ านเลขที

. นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการอิสระ) อายุ
ซอยลาดพร้ าว ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ปี อยู่

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.

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
ซึงกําหนดประชุมกันในวันที มีนาคม
เวลา . น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน โรงแรม
มณเฑียรริ 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 Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2018 which will be held on March 9, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที
Agenda Subject:

เมือวันที

เมษายน

To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 15 on April 21, 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 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นาํ ออกจําหน่าย และการ
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda Subject: To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by cancelling the authorised but unissued
shares, as well as, the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the
reduction of the registered capital

(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 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพือ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
Agenda Subject:

To consider and approve the issue and offering of warrants representing the right to purchase the newly issued
ordinary shares (TNITY-W1) to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Right
Offering).

(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 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย
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Agenda Subject: To consider and approve the issue and offering of warrants to the directors, executives, employees and advisors of the
Company and/or subsidiaries

(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 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียน และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ ของบริ ษัทเพือให้
สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
Agenda Subject:

To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the
Company's Memorandum of Association so as to reflect the increase of the registered capital

(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 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
Agenda Subject:

To consider and approve the allocation of the Company's new ordinary shares

(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

( ) 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.
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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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
ในวันที มีนาคม
เวลา . น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน โรงแรม
มณเฑียรริ เวอร์ ไซต์ ถนนพระราม กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืน
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 which will be held on March 9, 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)

ชือกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชือกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชือกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชือกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชือกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชือกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชือกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นด้ วย/Approve
ไม่เห็นด้ วย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชือกรรมการ / 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.

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

Grantor

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

วันที ..................../........................./....................
ลงชือ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Grantee

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

วันที ..................../........................./....................
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สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที
ข้ อบังคับของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ . 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 . 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 ( / ) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั
าชือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้
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ข้ อ .

ข้ อ .

ข้ อ .

ข้ อ .

ข้ อ .

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 ( ) 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 ( ) 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 ( ) 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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สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับที
แผนทีสถานทีประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที /
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ ไซต์ ถนนพระราม กรุงเทพมหานคร
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