บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที& '/)*+'
เวลาและสถานที&
ประชุมเมือวันศุกร์ ที มีนาคม
พระราม / กรุงเทพมหานคร

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 และโดยการมอบฉันทะจํ า นวน ! คน จํ า นวนหุ้น / , !,; หุ้น รวมทัง% สิน%
คน รวมเป็ นจํ า นวนหุ้น ทัง% สิน%
::, ;;, ! หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
%
ษัททีออกและเรี ยกชําระแล้ ว ;, , หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ .:!
ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานจึงเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง% ที /
เริ&มการประชุม
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการและประธานทีประชุม ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้ งจํานวนผู้
ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม ซึงครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
% % บริ ษัทได้ ปิดรับการลงทะเบียนเวลา .!! น. ก่อน
เข้ าวาระการประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพือให้ การบันทึกรายงาน
การประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ดังนี %
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นทีส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารของบริ ษัทไว้ นนั %
บริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้ แล้ ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระ
ต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้ าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการเสนอความคิดเห็นหรื อเสนอคําถาม ขอให้ ยกมือ และเมือ
ประธานอนุญาตแล้ ว ขอให้ แถลงต่อทีประชุมก่อนด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชือใด แล้ วจึงเสนอ
ความคิดเห็นหรื อคําถาม และขอให้ เสนอความคิดเห็นหรื อคําถามทีตรงกับวาระเท่านัน% หากประสงค์จะเสนอ
หรื อถามเรื องอืน ขอให้ เสนอหรื อถามเมือประชุมจบวาระต่างๆ แล้ ว
4. เลขานุการทีประชุมจะแจ้ งจํานวนคะแนนเสียงทีจะต้ องใช้ เป็ นมติทีประชุมในแต่ละวาระให้ ทีประชุมทราบก่อน
ลงคะแนน
5. ในกรณี ทีไม่มีผ้ ูใดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอืน นอกเหนือจากทีประธานหรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ให้ ถือว่าทีประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
6. ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นต้ องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึงในทางทีแตกต่างไปจากข้ อเสนอ ให้ กรอกบัตร
ลงคะแนนของวาระนัน% (สําหรับผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง) และจัดส่งให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเพือสรุ ปผลการ
ลงคะแนนสําหรับวาระนัน%
ทังนี
% % เพือไม่เป็ นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึง
ประธานอาจพิจารณานําเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้ วจึงแจ้ งผลคะแนนเมือแล้ วเสร็ จ
7. สําหรับกรณีทีถือเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีทีแสดงเจตนาไม่ชดั เจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียง
เกินหนึงช่อง หรื อกรณีทีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่านัน% หรื อกรณีทีมีการ
แยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นในกรณีคสั โตเดียน) เป็ นต้ น
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8. สําหรับข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้
จากสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที (หน้ า ;- ) ในหนังสือเชิญประชุม
จากนัน% เลขานุการบริ ษัทได้ แนะนํากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริ หารทีเข้ าร่วมประชุม 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 ซึงเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขศรี วงศ์ ซึงเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. คุณขนิษฐา สรรพอาษา
4. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ
กรรมการและผู้บริ หาร ได้ แก่
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และเป็ นกรรมการอํานวยการของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ทรี นีตี % จํากัด
2. คุณวิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี % จํากัด
เพือความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ เชิญเจ้ าหน้ าทีทีดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้ ง
ต่อทีประชุมให้ ทราบถึงขันตอนในการอพยพหากเกิ
%
ดเหตุฉกุ เฉิน และสถานทีทีเป็ นจุดรวมพลเพือการดูแลความปลอดภัยของ
ทุกคนในโรงแรม
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามหรื อมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานกล่าวเปิ ดประชุมเพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี %
วาระที& : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครังที& '* เมื&อวันที& )' เมษายน )*+5
ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้ พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้ วเห็นว่าตรงตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง% ที ครัง% ที เมือวันที เมษายน ! ซึงได้ ส่ง
สําเนาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ
การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย ::, ;;, ! เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !! ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มี
ผู้ไม่เห็นด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง% ที ตามที
เสนอ
วาระที& : 2 พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที&ยังมิได้ นําออกจําหน่ าย และการ
แก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ ; ของบริษัทเพื&อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานขอให้ คณ
ุ สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้เสนอต่อทีประชุม ดังนี %
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ตามมาตรา / แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ได้ กําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดต้ องลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุ้นทียังมิได้ นําออกจําหน่ายหรื อจําหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิมทุน ยกเว้ นหุ้นของบริ ษัททีจัดสรรไว้ เพือรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพ และใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื %อหุ้น คณะกรรมการจึงเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน :;, :!,!!! บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน :;, ;;,/! บาท แบ่งออกเป็ น
;, , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน / หุ้นมูลค่าทีตราไว้
หุ้นละ บาท และขอให้ ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

:;, ;;,/! บาท

แบ่งออกเป็ น

;,

มูลค่าหุ้นละ

บาท

,

หุ้น

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

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

;,
-

,
หุ้น

หุ้น

(หนึงร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านสีแสนเก้ า
หมืนห้ าพันสีร้ อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
(-)”

คุณสุวรรณีได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ ที
ประชุม พิ จ ารณาลงมติ ซึงตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด มาตรา ! และข้ อ บัง คับ บริ ษัท ข้ อ ที และ
กําหนดให้ การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท และการลดทุนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามมติที
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (// ) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย ::, ;;, ! เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !! ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุ ปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจํานวน , บาทโดยตัดหุ้น
จดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน / หุ้น และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนตามทีเสนอ
วาระที& : 3 พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท& ีจะซือหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพื&อ
จัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ก่อนเข้ าสูว่ าระต่อไป ประธานแจ้ งทีประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมเพิมเติมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมาด้ วยตนเอง
จํ า นวน / ราย และผู้รั บมอบฉัน ทะจํ า นวน ราย ทํ าให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ ว มประชุม รวมทัง% สิ %น คน รวมเป็ นจํ า นวนหุ้นทัง% สิน%
::, ;:, หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ .:!
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็ นผู้รายงานสาระสําคัญของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
TNITY-W1 จํานวน :,; ;,;/! หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
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คุณชาญชัยแถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเพิมทุนและแผนการ
ใช้ เงิ นของบริ ษัท รวมถึงแหล่งทีมาของเงินทุนทีเหมาะสม เพือรองรับการลงทุนในอนาคตของบริ ษัทและใช้ เป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียนของบริ ษัท โดยคํานึงถึงความสมดุลของอัตราส่วนหนี %สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อาทิเช่น การพิจารณา
การเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด และ/หรื อ การเสนอขายหุ้นเพิมทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงการกู้ยืม ด้ วยเหตุนี % คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ TNITY-W1 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะเป็ นวิธีการระดมทุนทีมีความเหมาะสม และ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และอาจไม่สง่ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุมทีส่งถึงผู้ถือหุ้น
จากนัน% คุณชาญชัยได้ นํา เสนอวัตถุประสงค์ พร้ อมทัง% รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ เกณฑ์ การจัดสรร
เงือนไขการใช้ สิทธิ และกําหนดเวลาใช้ สิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเสนอให้
%
มอบหมายประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณา
•

แก้ ไขกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิซื %อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Record Date) (รวมทังที
% มีการแก้ ไขเพิมเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบทีมีตอ่ บริ ษัทเป็ นสําคัญ

•

กําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนาม
ในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง

•

ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง% นี % ซึง
รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญทีออกเนืองจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง

ประธานจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน :,; ;,;/!
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทีมีชือปรากฏในวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ
ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที 19 มีนาคม 2561 และมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารดังกล่าว
ข้ างต้ น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่า ) เหตุใดต้ องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่รอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น )
การกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้ อมกับวันทีได้ รับเงินปั นผล จะส่งผลต่อราคาหุ้นที
จะเป็ นราคาใช้ สิทธิ ในส่วนของกรรมการและพนักงาน และ /) จากผลการดําเนินงานทีลดลงค่อนข้ างมาก ทําไมยังคง
จ่ายเงินปั นผลในระดับสูง ไม่เก็บเงินทุนไว้
คุณชาญชัยได้ ชีแ% จงว่า การทีคณะกรรมการบริ ษัทตัดสินใจจัดประชุมวิสามัญเนืองด้ วยการพิจารณาการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในเดือนมกราคมแล้ ว หากรอถึงประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึงจัดปลายเดือนเมษายน และต้ องดําเนินการ
เพือให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเข้ าซื %อขายจะแล้ วเสร็ จปลายเดือนพฤษภาคม ซึงจะนานเกินไป สําหรับการกําหนดวัน
ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมวันทีได้ รับสิทธิในเงินปั นผลนัน% จะมีผลต่อราคาหุ้น ซึงจะสะท้ อนราคาทีแท้ จริ งจึงกําหนดเป็ น
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ถัวเฉลีย วันทําการ ในส่วนของเงินปั นผลนัน% บริ ษัทเห็นว่าบริ ษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ มีกําไรสะสมคงเหลือสูง จึงเห็นควร
จ่ายเงินปั นผลเพือตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายลดลงจากปี ก่อน
คุณชาญชัยได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม จึงขอ
เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย ::, ;:, เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !! ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื %อหุ้น
สามัญจํานวน :,; ;,;/! หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทีมีชือปรากฏในวัน
กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที 19 มีนาคม 2561 และการมอบอํานาจให้
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารตามทีเสนอ
วาระที& : 4 พิจารณาและอนุ มัติ การออกและเสนอขายใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ ท& ี จะซือหุ้ น สามัญ ให้ แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่ อย
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย กงทองลักษณ์เป็ นผู้รายงานสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซื %อหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน จํานวนไม่เกิน /!,!!!,!!! หน่วย โดยคุณชาญชัยได้ นําเสนอ
วัตถุประสงค์ พร้ อมทังรายละเอี
%
ยดของใบสําคัญแสดงสิทธิ เกณฑ์การจัดสรร เงือนไขการใช้ สิทธิ และกําหนดเวลาใช้ สิทธิ
รวมถึงผลกระทบต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น และการมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณา
กําหนดคุณสมบัติ รายนามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ผู้มีสิทธิ ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ และจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิทีกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้ รับ การเปลียนแปลง เพิมหรื อลดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทีได้ รับการจัดสรรไปแล้ ว และพิจารณากําหนดหรื อแก้ ไขเงือนไขในการใช้ สิทธิตาม
ใบสํา คัญแสดงสิทธิ ซึงอาจแตกต่างไปจากทีได้ ระบุมาข้ างต้ น ได้ ตลอดจนการนํ าหุ้นสามัญ ทีเกิ ด จากการใช้ สิท ธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย และสามารถมอบ
อํานาจช่วงให้ บคุ คลอืนใดกระทําการตามวัตถุประสงค์ข้างต้ นได้
รายละเอียดของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน (ESOP Scheme) ตาม
เอกสารแนบ ทีจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณณรงค์ สิม ะโรจน์ ผู้ถื อหุ้นได้ สอบถามถึงราคาใช้ สิทธิ ทีกํ า หนดว่าใช้ ร าคาถัวเฉลีย วันทําการจากวันขึน%
เครื องหมาย XR ซึงเป็ นวันเดียวกับทีบริ ษัทกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลคือ XD จึงต้ องเป็ น XA และจากการ
กําหนดวันเดียวกันนี % จะมีผลให้ หลังวัน X ราคาจะปรับลดลงมาก หากมีราคาตํากว่า บาท จะทําอย่างไร จึงเสนอให้ มีการ
กําหนดว่าห้ ามราคาใช้ สทิ ธิของ ESOP warrant ตํากว่า บาท
คุณชาญชัยได้ ชี %แจงว่า ทีกําหนดราคาใช้ สทิ ธิโดยอิงกับวันที XR นัน% เนืองจากในวันทีกําหนดการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธินนั % ยังไม่มีการกําหนด XD จึงทําให้ ต้องกําหนดราคาใช้ สิทธิ กบั วันที XR ในส่วนของราคาใช้ สิทธินนั %
บริ ษัทไม่สามารถออกหุ้นตํากว่าราคา Par ได้ เนืองจากบริ ษัทไม่ได้ มีขาดทุนสะสม จึงไม่จําเป็ นต้ องกําหนดแต่อย่างใด
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่ากําหนดวันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของใบสําคัญแอสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
พนักงานเป็ นวันเดียวกันหรื อไม่
คุณชาญชัยชี %แจงว่าเป็ นวันเดียวกัน
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จากนัน% คุณชาญชัย ได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ูถื อหุ้นรายใดซักถาม
เพิมเติม จึงขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
สําหรับวาระนี % ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. / /
กําหนดให้ การอนุมตั ิการเสนอขายต่อ
กรรมการและพนักงาน ให้ เป็ นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีการคัดค้ านจากผู้ถือหุ้นซึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ
! ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง ทังนี
% % กรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นซึงถือได้ วา่ เป็ นผู้มีสว่ น
ได้ เสียในวาระนี % ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย !, ; ,! เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !! ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย และไม่มีบตั รเสีย (ไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นจํานวน :,!! , : หุ้น ซึงเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียใน
วาระนี %และไม่มีสทิ ธิลงคะแนนเสียง) จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซื %อหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน /!,!!!,!!! หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
และการมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารตามทีเสนอ
วาระที& : 5 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ&มทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ ; ของบริษัทเพื&อให้
สอดคล้ องกับการเพิ&มทุนจดทะเบียน
ประธานขอให้ คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือทราบถึง
รายละเอียดและผลกระทบของการเพิมทุนในครัง% นี %ของบริ ษัท เพือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื %อ
หุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในวาระที / และ นัน% ทังนี
% %
บริ ษัทได้ นําเสนอรายละเอียดการเพิมทุนและผลกระทบของการเพิมทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุนทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการจึงได้ เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจํานวน
/,;/:, ! บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน :;, ;;,/! บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน , / , , บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน :,; ;,;/! หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี %
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,631,215,955 บาท

(หนึงพันหกร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านสองแสน
หนึงหมืนห้ าพันเก้ าร้ อยห้ าสิบห้ าบาท)

แบ่งออกเป็ น

326,243,191 หุ้น

(สามร้ อยยีสิบหกล้ านสองแสนสีหมืนสาม
พันหนึงรอยเก้ าสิบเอ็ด หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

5 บาท

(ห้ าบาท)

หุ้นสามัญ

326,243,191 หุ้น

(สามร้ อยยีสิบหกล้ านสองแสนสีหมืนสาม
พันหนึงรอยเก้ าสิบเอ็ด หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(-)”

โดยแยกออกเป็ น:

หุ้น
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คุณสุวรรณีได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่าตามทีผู้บริ หารแจ้ งว่าการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง% นี %
จะทําให้ อตั ราส่วนหนี %สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ขอทราบว่าอัตราส่วนปั จจุบนั อยูท่ ีเท่าใด และจะลดลงเหลือเท่าใด
คุณสุวรรณีได้ ชี %แจงว่า หากได้ รับเงินจากการใช้ สทิ ธิเต็มจํานวน จะส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี %สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงจาก . ; เท่าเป็ น ถึง . ! เท่า
จากนันคุ
% ณชาญชัยได้ สอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถาม
เพิมเติม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ ซึงสําหรับวาระนี % พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา ! และข้ อบังคับ
บริ ษัทข้ อที และ / กําหนดให้ การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท และการเพิมทุนด้ วยการ
ออกหุ้นใหม่ให้ เป็ นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (// ) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย ::, ;:, เสียง คิดเป็ นร้ อยละ !! ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ู
ไม่เห็นด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุ ปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจํานวน
/,;/:, ! บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน :;, ;;,/! บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน , / , , บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน :,; ;,;/! หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน ตามทีเสนอ
วาระที& : + พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ&มทุนของบริษัท
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นผู้นําเสนอวาระนี %
คุณชาญชัยแถลงว่า สืบเนืองจากการเพิมทุนจดทะเบียนในวาระก่อน คณะกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิมทุนจํานวน :,; ;,;/! หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท ตามรายละเอียดดังนี %
) จํานวนไม่เกิน :,; ;,;/! หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท เพือรองรับการใช้ สทิ ธิซื %อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกให้ ก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (TNITY-W1) โดย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย / (แบบรายงาน
การเพิมทุน (F /- ))
) จํานวนไม่เกิน /!,!!!,!!! หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท เพือรองรับการใช้ สทิ ธิซื %อสามัญของบริ ษัทตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิงที
ส่งมาด้ วยลําดับที / ในหนังสือเชิญประชุมทีนําส่งผู้ถือหุ้น
โดยให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อบุคคลทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด
แก้ ไขเพิมเติม และ/หรื อเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขทีเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน รวมทังการดํ
%
าเนินการที
เกียวข้ องกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ตลอดจนการนําหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นไปจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสามารถมอบอํานาจช่วงให้ บคุ คลอืนใดกระทําการตามวัตถุประสงค์ข้างต้ นได้
คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ ทีประชุม
พิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย ::, ;:, เสียงคิดเป็ นร้ อยละ !! ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุ ปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิมทุนจํานวน :,; ;,;/! หุ้นเพือ
รองรับการใช้ สทิ ธิซื %อหุ้นสามัญของบริ ษัท และการมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารตามทีเสนอ
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ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมทีเสนอไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมแล้ ว จึงได้
สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอความคิดเห็นอืนเพิมเติม หรื อมีข้อซักถามอืนใดหรื อไม่
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ ขอทราบทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท รวมทังการดํ
%
าเนินการกับหนี %ที
มีปัญหาอยูใ่ นปั จจุบนั ทีเกิดจากหลักทรัพย์ทียังไม่สามารถขายทอดตลาด มีความคืบหน้ าอย่างไร
คุณชาญชัยได้ ชีแ% จงว่า ในธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบนั มีการแข่งขันทีรุ นแรงในส่วนของอัตราค่านายหน้ า ซึงลดลง
เหลือร้ อยละ !. บริ ษัทจึงมีการดําเนินธุรกิจทีช่วยให้ เกิดการกระจายรายได้ เพือไม่พึงพิงกับรายได้ ค่านายหน้ า โดยการ
เพิมธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ซึงปั จจุบนั มีขนาดกองทุนถึง /,!!! ล้ านบาท ทําให้ ได้ รายได้ จากค่านายหน้ า และค่าบริ หาร
กองทุน นอกจากนันได้
% เพิมธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื %อขายล่วงหน้ า โดยการใช้ กลยุทธการลงทุนในรู ปแบบ
ต่างๆ เพือให้ ได้ รายได้ จากการลงทุนทีไม่ผนั ผวนมากนัก รวมถึงการเพิมรายได้ ดอกเบี %ยจากเงินให้ ก้ ูยืมเพือซื %อหลักทรัพย์ ที
เติบโตมาอย่างต่อเนือง บริ ษัทมีแผนเพิมเติมทีจะลงทุนในบริ ษัททีมีศกั ยภาพทีจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึงเป็ นการ
ลงทุนระยะยาว
สําหรับการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ทีมีปัญหา บริ ษัทอยู่ระหว่างการยืนขอเพิกถอนคําสังศาล ซึงศาลนัดไต่สวน
ในวันที มีนาคมนี %
จากนันคุ
% ณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงภาวะตลาดปี นี %จะเป็ นอย่างไร
คุณวิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล กรรมการผู้จดั การได้ ให้ ข้อมูลภาวะตลาดทีคาดการณ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อเสนอความคิดเห็นอืน ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีกรุ ณาสละ
เวลามาประชุมและให้ ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทในวันนี % และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทังหมดที
%
ยังไม่ได้
ใช้ แก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเพือจัดเก็บเป็ นเอกสารหลักฐาน และได้ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา ./! น.

ลงชือ

ลงชือ

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

