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ที  วฒ. ต. 020/2561 
 

วนัที  19 มีนาคม  2561  

 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 
  

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที! 16 
 

 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที  !" ในวนัองัคารที  
+; เมษายน +,"!  เวลา !;.00น. ณ ห้องวิมานทอง ชั �น ; โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร เพื อ
พิจารณาระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี � 
 
วาระที! 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! 1/2561 เมื!อวันที! 9 มีนาคม 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที! 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี +,"0 
 
วาระที! 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ �นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิ �นสุด
วนัที  %! ธนัวาคม +,"0 ที ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 

 
วาระที! 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2560 

4.1 อนุมัติการจัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจดัสรรกําไรจํานวน !,;0%,,0" บาทเป็นเงิน
สาํรองตามกฎหมาย  

4.2 อนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2560 
ความเห็นคณะกรรมการ  ที ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี +,"0 ใน
อตัราหุ้นละ 0.;, บาท คิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน O- ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายจากกําไรสทุธิในอตัราหุ้นละ 0.!% 
บาท และจ่ายจากกําไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.%+ บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ -!.;P 
ของกําไรตามงบการเงินรวม และร้อยละ +%.PP ของกําไรสะสม ซึ งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
เงินปันผลทั �งหมดจะถกูหกัภาษีหกั ณ ที จ่าย ตามอตัราที กฎหมายกําหนด การจ่ายปันผลดงักลา่ว บริษัทจ่ายจาก
กําไรสะสมและกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานซึ งเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ +0 ในอตัราหุ้นละ 0.%O
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บาท และจ่ายจากกําไรที ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราหุ้นละ 0.0P บาท ซึ ง
ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี  

โดยกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที  !- มีนาคม +,"! และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผล
วนัที  !! พฤษภาคม +,"! ทั �งนี � สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนมุตัิ
จากที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี +,"! 

  
วาระที! 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

5.1 อนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที ออกจากตําแหน่งตามวาระได้แก่  !)  ดร.  ปัญจะ เสนาดิสัย                 
+) นายอภิชาติ อาภาภิรม  %) ดร. วรฑา คงแสนอิสระ และ  ;) ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒันกุล คณะกรรมการบริษัทซึ ง
ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียจึงเห็นควรเสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา อนมุตัิแต่งตั �งกรรมการที ออกตามวาระ
กลบัมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ ง เนื องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์
ครบถ้วน อีกทั �งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที ดํารงตําแหน่ง ซึ งดร. ปัญจะ 
เสนาดิสยั และนายอภิชาติ อาภาภิรม  เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระที 
บริษัทกําหนด  

5.2 อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 
+,"0 จํานวน %,"00,000 บาท  และอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการปี +,"! จํานวนรวม !,,,00,000 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าเบี �ยประชุมกรรมการรายเดือนสําหรับปี +,"! จํานวนไม่เกิน ,,,00,000 บาท และกําหนดวงเงิน
บําเหน็จกรรมการปี +,"! จํานวนไมเ่กิน !0 ล้านบาท  
การออกเสยีงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา -0 และข้อบังคับบริษัทข้อที  %%
กําหนดให้การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมตทีิ ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่
สองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ 

 
วาระที! 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย  จํากดั โดย 
!) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที   5872    และ/หรือ 2) นางสาว อรวรรณ  
เตชวฒันสริิกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  4807 และ/หรือ 3)  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต ทะเบียนเลขที  4521   และ/หรือ 4)  นางสาวรสพร  เดชอาคม, ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  5659 และ/
หรือ ,) นางสาวรุ้งนภา   เลศิสวุรรณกลุ, ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  3516  และ/หรือ 6) นายชยพล ศภุเศรษฐ
นนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  3972  ทําหน้าที ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัท ;00,000 บาท ซึ งเมื อรวมค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจํานวน !,",0,000 บาทตามที 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ งดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัทสาํนกังาน อี
วาย จํากดัจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื นของบริษัทสาํนกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าที ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทแทน 
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วาระที! ; เรื!องอื!นๆ  (ถ้ามี) 

 อนึ งในการประชุมตามกําหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้ นที มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น       
ครั �งที  !"  และสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัจนัทร์ที  !- มีนาคม +,"!  

 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที ดงักลา่วข้างต้น หากทา่นประสงค์จะแตง่ตั �งให้บคุคล
อื นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามที แนบมานี � และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารที กําหนดให้ประธานกรรมการหรือบคุคลที ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ มประชมุ   

      ขอแสดงความนบัถือ 
             บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
                  โดยคําสั งคณะกรรมการบริษัท 

       
       (นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์) 

             ประธานกรรมการ 
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สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที! 1 
บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที! @/ABC@ 
 

 
เวลาและสถานที! 
 ประชมุเมื อวนัศกุร์ที   - มีนาคม  +,"!  เวลา !;.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น ; โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 
% กรุงเทพมหานคร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา !;.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง %+ คน จํานวนหุ้น ,,,O,",";P หุ้น 
และโดยการมอบฉนัทะจํานวน +0 คน จํานวนหุ้น %+,"+0,P,, หุ้น รวมทั �งสิ �น ,+ คน รวมเป็นจํานวนหุ้นทั �งสิ �น OO,;PP,;0+ หุ้น 
จากจํานวนหุ้นทั �งหมดของบริษัทที ออกและเรียกชําระแล้ว !-P,;-,,;"! หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ;;.O0 ครบองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  !/+,"! 

เริ!มการประชุม 
  คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการและประธานที ประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ประธานแจ้งจํานวนผู้ ถือหุ้นที 

เข้าร่วมประชุม ซึ งครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ทั �งนี � บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา !;.00 น. ก่อนเข้าวาระการ
ประชุม เลขานกุารบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื อให้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไป
อยา่งถกูต้องครบถ้วน ดงันี � 

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที ตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นที ส่งหนงัสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที บริหารของบริษัทไว้นั �น 

บริษัทได้บนัทกึคะแนนตามความประสงค์ของทา่นในแตล่ะวาระไว้แล้ว และจะนบัรวมในการลงมติแตล่ะวาระตอ่ไป 
3. ในทกุวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และเมื อประธาน

อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะชื อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น
หรือคําถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคําถามที ตรงกบัวาระเท่านั �น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื องอื น 
ขอให้เสนอหรือถามเมื อประชมุจบวาระตา่งๆ แล้ว 

4. เลขานุการที ประชุมจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงที จะต้องใช้เป็นมติที ประชุมในแต่ละวาระให้ที ประชุมทราบก่อน
ลงคะแนน 

5. ในกรณีที ไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื น นอกเหนือจากที ประธานหรือ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือวา่ที ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ 

6. ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ งในทางที แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบตัรลงคะแนน
ของวาระนั �น (สาํหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) และจดัสง่ให้เจ้าหน้าที ของบริษัทเพื อสรุปผลการลงคะแนนสําหรับ
วาระนั �น 
ทั �งนี � เพื อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ ง ประธาน
อาจพิจารณานําเสนอวาระตอ่ไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื อแล้วเสร็จ 

7. สําหรับกรณีที ถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที แสดงเจตนาไม่ชดัเจนลงในบตัรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกิน
หนึ งช่อง หรือกรณีที มีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื อกํากับบริเวณที ขีดฆ่านั �น หรือกรณีที มีการแยกการ
ลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นในกรณีคสัโตเดียน) เป็นต้น 
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8. สาํหรับข้อบงัคบับริษัทในสว่นที เกี ยวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จาก
สิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  , (หน้า ;P-;-) ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

  
จากนั �น เลขานกุารบริษัทได้แนะนํากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที เข้าร่วมประชมุ ดงันี � 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 
1. คณุอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั ซึ งดํารงตําแหนง่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนด้วย 
3. คณุไพโรจน์ วโรภาษ 
4. คณุกมัปนาท โลหเจริญวนิช 
กรรมการที ไมใ่ช่กรรมการอิสระ และไมเ่ป็นผู้บริหารได้แก ่
1. นายแพทย์นิติพล ชยัสกลุชยั ซึ งเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
2. คณุสรุชยั สขุศรีวงศ์  ซึ งเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. คณุขนิษฐา สรรพอาษา 
4. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ 
กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ 
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที บริหาร และเป็นกรรมการอํานวยการของบริษัท

หลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดั 
2. ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ ดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการของบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดั 
เพื อความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชุม เลขานกุารบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที ที ดแูลความปลอดภยัของโรงแรม  แจ้งต่อที 

ประชมุให้ทราบถึงขั �นตอนในการอพยพหากเกิดเหตฉุกุเฉิน และสถานที ที เป็นจุดรวมพลเพื อการดแูลความปลอดภยัของทกุคนใน
โรงแรม  
 เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื อพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี � 
 
วาระที! : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! @B เมื!อวันที! A@ เมษายน ABCE 

 ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามญัแล้วเห็นว่าตรงตามมติที ประชุมผู้ ถือหุ้น จึง
ขอให้ที ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  !, เมื อวนัที  +! เมษายน +,"0 ซึ งได้สง่สําเนาให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 มติ การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วย เห็นด้วย OO,;PP,;0+ เสียง คิดเป็นร้อยละ !00 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย และไมม่ีบตัรเสยี จึงสรุปวา่ ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  !, ตามที เสนอ 

 
วาระที!  : 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที!ยังมิได้นําออกจําหน่าย และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ H ของบริษัทเพื!อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานขอให้คณุสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ เสนอตอ่ที ประชมุ ดงันี � 

  ตามมาตรา !%" แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ได้กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดัต้องลดทนุจดทะเบียนโดย
การตดัหุ้นที ยงัมิได้นําออกจําหนา่ยหรือจําหนา่ยไมไ่ด้ ก่อนการเพิ มทนุ ยกเว้นหุ้นของบริษัทที จดัสรรไว้เพื อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 
และใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื �อหุ้น คณะกรรมการจึงเสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจากทนุจด
ทะเบียนเดิมจํานวน -OP,;O0,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน -OP,;PP,%0, บาท แบ่งออกเป็น !-P,;-,,;"! หุ้น มลู
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คา่ที ตราไว้หุ้นละ , บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนที ยงัมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน ,%- หุ้นมลูค่าที ตราไว้หุ้นละ , บาท และขอให้ที 
ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ ; ของบริษัท เพื อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน -OP,;PP,%0,  บาท (เก้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านสี แสนเจ็ด
หมื นเจ็ดพนัสามร้อยห้าบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น !-P,;-,,;"! หุ้น (หนึ งร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านสี แสนเก้า
หมื นห้าพนัสี ร้อยหกสบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั !-P,;-,,;"! หุ้น (หนึ งร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านสี แสนเก้า
หมื นห้าพนัสี ร้อยหกสบิเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  -          หุ้น  (-)” 

คณุสวุรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จึงขอเสนอให้ที ประชุม
พิจารณาลงมติ ซึ งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา -0 และข้อบงัคบับริษัทข้อที  ;+ และ;, กําหนดให้การแก้ไข
เพิ มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท และการลดทนุของบริษัทให้เป็นไปตามมติที ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี  (%/;) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย OO,;PP,;0+ เสียง คิดเป็นร้อยละ !00 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไมม่ีบตัรเสยี จึงสรุปวา่ ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจํานวน +,"-, บาทโดยตดัหุ้นจดทะเบียน
ที ยงัมิได้นําออกจําหนา่ยจํานวน ,%- หุ้น และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ ; ของบริษัทเพื อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน
ตามที เสนอ 
 
วาระที!  : 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที!จะซื �อหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพื!อจัดสรร
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ก่อนเข้าสูว่าระตอ่ไป ประธานแจ้งที ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ มเติมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นที มาด้วยตนเองจํานวน % 
ราย และผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน ! ราย ทําให้ผู้ เข้าร่วมประชมุรวมทั �งสิ �น ," คน รวมเป็นจํานวนหุ้นทั �งสิ �น OO,;PO,""- หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ ;;.O0 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ เป็นผู้รายงานสาระสาํคญัของการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-
W1 จํานวน -O,P;P,P%0 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  

คณุชาญชยัแถลงตอ่ที ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเพิ มทนุและแผนการใช้เงิน
ของบริษัท รวมถึงแหล่งที มาของเงินทุนที เหมาะสม เพื อรองรับการลงทุนในอนาคตของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของ
บริษัท โดยคํานึงถึงความสมดลุของอตัราสว่นหนี �สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) อาทิเช่น การพิจารณาการเสนอขายหุ้นเพิ ม
ทนุให้แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรือ การเสนอขายหุ้นเพิ มทุนหรือใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
รวมถึงการกู้ ยืม ด้วยเหตุนี � คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
TNITY-W1 ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น จะเป็นวิธีการระดมทนุที มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ
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อาจไม่สง่ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น (control dilution)  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ! ใน
หนงัสอืเชิญประชมุที สง่ถึงผู้ ถือหุ้น  

จากนั �นคณุชาญชยัได้นําเสนอวตัถปุระสงค์ พร้อมทั �งรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิ เกณฑ์การจดัสรร เงื อนไขการ
ใช้สทิธิ และกําหนดเวลาใช้สทิธิ รวมถึงผลกระทบตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น พร้อมทั �งเสนอให้มอบหมายประธานเจ้าหน้าที บริหาร หรือ
บคุคลที ประธานเจ้าหน้าที บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณา 

• แก้ไขกําหนดวนักําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสิทธิซื �อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู ่(Record Date) (รวมทั �งที มีการแก้ไขเพิ มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที มี
ตอ่บริษัทเป็นสาํคญั  

• กําหนดหลกัเกณฑ์ เงื อนไข และรายละเอียดอื นๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสญัญาตา่งๆ ที เกี ยวข้อง 

• ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี ยวเนื องกบัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � ซึ งรวมถึง
การนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที ออกเนื องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานที เกี ยวข้อง  

ประธานจึงขอให้ที ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน -O,P;P,P%0 หน่วย 
โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น ที มีชื อปรากฏในวนักําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสิทธิได้รับ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัที  19 มีนาคม 2561 และมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที บริหารดงักลา่วข้างต้น 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า!) เหตใุดต้องจัดประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ไม่รอประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น +) การ
กําหนดวนักําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสิทธิได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ พร้อมกับวนัที ได้รับเงินปันผล จะสง่ผลต่อราคาหุ้นที จะเป็น
ราคาใช้สทิธิในสว่นของกรรมการและพนกังาน  และ %) จากผลการดําเนินงานที ลดลงค่อนข้างมาก ทําไมยงัคงจ่ายเงินปันผลใน
ระดบัสงู ไมเ่ก็บเงินทนุไว้  

คณุชาญชัยได้ชี �แจงว่า การที คณะกรรมการบริษัทตดัสินใจจดัประชุมวิสามญัเนื องด้วยคณะกรรมการได้พิจารณาการ
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิในเดือนมกราคมแล้ว หากรอถึงประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นซึ งจัดปลายเดือนเมษายน และต้องดําเนินการ
เพื อให้ใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถเข้าซื �อขายจะแล้วเสร็จปลายเดือนพฤษภาคม ซึ งจะนานเกินไป สําหรับการกําหนดวนัได้รับ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิพร้อมวนัที ได้รับสทิธิในเงินปันผลนั �น จะมีผลต่อราคาหุ้น ซึ งจะสะท้อนราคาที แท้จริงจึงกําหนดเป็นถวัเฉลี ย , 
วนัทําการ ในสว่นของเงินปันผลนั �น บริษัทเห็นว่าบริษัทมีสภาพคลอ่งเพียงพอ มีกําไรสะสมคงเหลือสงู จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผล
เพื อตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยจ่ายลดลงจากปีก่อน 

คณุชาญชยัได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเพิ มเติมหรือไม ่ซึ งไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ มเติม จึงขอเสนอ
ให้ที ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย OO,;PO,""- เสียง คิดเป็นร้อยละ !00 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไม่มีบตัรเสีย จึงสรุปว่า ที ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื �อหุ้นสามญั
จํานวน  -O,P;P,P%0 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น ที มีชื อปรากฏในวนักําหนดรายชื อ
ผู้ ถือหุ้นที มีสิทธิได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที  19 มีนาคม 2561 และการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที 
บริหารตามที เสนอ 
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วาระที!  : 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที!จะซื �อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์เป็นผู้รายงานสาระสาํคญัของการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที จะซื �อ
หุ้นสามญัให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน จํานวนไม่เกิน %0,000,000 หน่วย โดยคณุชาญชยัได้นําเสนอวตัถปุระสงค์ 
พร้อมทั �งรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ เกณฑ์การจดัสรร เงื อนไขการใช้สิทธิ และกําหนดเวลาใช้สิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดคุณสมบัติ รายนาม
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้มีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานแตล่ะรายดงักลา่วจะได้รับ  การเปลี ยนแปลง เพิ มหรือลดจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ที ได้รับการจดัสรรไปแล้ว และพิจารณากําหนดหรือแก้ไขเงื อนไขในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซึ งอาจแตกต่างไปจากที ได้
ระบุมาข้างต้นได้ ตลอดจนการนําหุ้นสามญัที เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย และสามารถมอบอํานาจช่วงให้บคุคลอื นใดกระทําการตามวตัถปุระสงค์ข้างต้น
ได้  

รายละเอียดของโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน (ESOP Scheme) ตามเอกสาร
แนบ + ที จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  

คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  
คณุณรงค์ สมิะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงราคาใช้สทิธิที กําหนดวา่ใช้ราคาถวัเฉลี ย , วนัทําการจากวนัขึ �นเครื องหมาย 

XR ซึ งเป็นวนัเดียวกบัที บริษัทกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิได้รับเงินปันผลคือ XD จึงต้องเป็น XA และจากการกําหนดวนัเดียวกนั
นี � จะมีผลให้หลงัวนั X ราคาจะปรับลดลงมาก หากมีราคาตํ ากว่า , บาท จะทําอย่างไร จึงเสนอให้มีการกําหนดว่าห้ามราคาใช้
สทิธิของ ESOP warrant ตํ ากวา่ , บาท 

คณุชาญชยัได้ชี �แจงว่า ที กําหนดราคาใช้สิทธิโดยอิงกบัวนัที  XR นั �น เนื องจากในวนัที กําหนดการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสทิธินั �น ยงัไมม่ีการกําหนด XD จึงทําให้ต้องกําหนดราคาใช้สิทธิกบัวนัที  XR ในสว่นของราคาใช้สิทธินั �น บริษัทไม่
สามารถออกหุ้นตํ ากวา่ราคา Par ได้เนื องจากบริษัทไมไ่ด้มีขาดทนุสะสม จึงไมจํ่าเป็นต้องกําหนดแตอ่ยา่งใด 

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่ากําหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้น และ
พนกังานเป็นวนัเดียวกนัหรือไม ่ 

คณุชาญชยัชี �แจงวา่เป็นวนัเดียวกนั 
จากนั �นคณุชาญชยัได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ มเติม จึง

ขอเสนอให้ที ประชมุพิจารณาลงมติ  

สําหรับวาระนี � ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที  ทจ. %+/+,,! กําหนดให้การอนุมัติการเสนอขายต่อ
กรรมการและพนกังาน ให้เป็นไปตามมติที ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสียง
ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง และต้องไมม่ีการคดัค้านจากผู้ ถือหุ้นซึ งถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ !0 ของ
จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั �งนี � กรรมการที เป็นผู้ ถือหุ้นซึ งถือได้ว่าเป็นผู้มีสว่นได้เสียใน
วาระนี � ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย ;0,;P+,0,! เสียง คิดเป็นร้อยละ !00 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไมม่ีบตัรเสยี (ไมร่วมคะแนนเสยีงของกรรมการที เป็นผู้ ถือหุ้นจํานวน ;O,00","!O หุ้น ซึ งเป็นผู้มีสว่นได้เสียในวาระนี �และ
ไมม่ีสทิธิลงคะแนนเสยีง) จึงสรุปวา่ ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื �อหุ้นสามญั
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ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย จํานวน 30,000,000 หนว่ย โดยไม่คิดมลูค่า และการมอบอํานาจ
ให้ประธานเจ้าหน้าที บริหารตามที เสนอ 

วาระที! : 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ H ของบริษัทเพื!อให้สอดคล้อง
กับการเพิ!มทุนจดทะเบียน 

 ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ นําเสนอต่อที&ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื&อทราบถึง
รายละเอียดและผลกระทบของการเพิ&มทุนในครั .งนี .ของบริษัท เพื&อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที&จะซื .อหุ้น
สามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยในวาระที& 2 และ 3 นั .น ทั .งนี . บริษัทได้
นําเสนอรายละเอียดการเพิ&มทุนและผลกระทบของการเพิ&มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ&มทุนที&ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุ 

 คณะกรรมการจึงได้เสนอให้ที&ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการเพิ&มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 
632,728,69: บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน ;87,377,2:9  บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน =,62=,>=9,;99 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน =>8,737,72: หุ้น มลูคา่ที&ตราไว้หุ้นละ 9 บาท และการแก้ไขเพิ&มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัท เพื&อให้สอดคล้องกบัการเพิ&มทนุจดทะเบียน เป็นดงันี . 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 1,631,215,955 บาท (หนึ งพนัหกร้อยสามสบิเอ็ดล้านสองแสน
หนึ งหมื นห้าพนัเก้าร้อยห้าสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 326,243,191 หุ้น (สามร้อยยี สบิหกล้านสองแสนสี หมื นสาม
พนัหนึ งรอยเก้าสบิเอ็ด หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 326,243,191 หุ้น (สามร้อยยี สบิหกล้านสองแสนสี หมื นสาม
พนัหนึ งรอยเก้าสบิเอ็ด หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  -          หุ้น  (-)” 

คณุสวุรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คณุอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่าตามที ผู้บริหารแจ้งว่าการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครั �งนี � จะ

ทําให้อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง ขอทราบวา่อตัราสว่นปัจจบุนัอยูที่ เทา่ใด และจะลดลงเหลอืเทา่ใด  
คณุสวุรรณีได้ชี �แจงวา่ หากได้รับเงินจากการใช้สทิธิเต็มจํานวน จะสง่ผลให้อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง

จาก !.;P เทา่ เป็น ! ถึง !.+0 เทา่  

จากนั �นคณุชาญชยัได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ มเติม 
จึงขอให้ที ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ&งสําหรับวาระนี . พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา ;: และข้อบงัคบับริษัทข้อที& 3> 
และ 32 กําหนดให้การแก้ไขเพิ&มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท และการเพิ&มทนุด้วยการออกหุ้นใหม่ให้เป็นไป
ตามมติที&ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ&งประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี& (2/3) ของจํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย OO,;PO,""- เสียง คิดเป็นร้อยละ !00 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย และไมม่ีบตัรเสยี จึงสรุปวา่ ที&ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเพิ&มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 632,728,69: 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน ;87,377,2:9  บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน =,62=,>=9,;99 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จํานวน =>8,737,72: หุ้น มลูค่าที&ตราไว้หุ้นละ 9 บาท และการแก้ไขเพิ&มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท 
เพื&อให้สอดคล้องกบัการเพิ&มทนุจดทะเบียน ตามที&เสนอ  
 
วาระที! : C พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัท 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ ประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็นผู้ นําเสนอวาระนี � 
คณุชาญชยัแถลงวา่ สบืเนื องจากการเพิ มทนุจดทะเบียนในวาระก่อน คณะกรรมการจึงเสนอให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ มทนุจํานวน !+O,P;P,P%0 หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ , บาท ตามรายละเอียดดงันี � 
!) จํานวนไมเ่กิน -O,P;P,P%0 หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ , บาท เพื อรองรับการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที ออกให้ก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (TNITY-W1) โดย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ งที สง่มาด้วย % (แบบรายงานการเพิ มทนุ 
(F,%-;))  

+) จํานวนไมเ่กิน %0,000,000 หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ , บาท เพื อรองรับการใช้สทิธิซื �อสามญัของบริษัทตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ งที สง่มา
ด้วยลาํดบัที  % ในหนงัสอืเชิญประชมุที นําสง่ผู้ ถือหุ้น  

โดยให้ประธานเจ้าหน้าที บริหาร และ/หรือบุคคลที ประธานเจ้าหน้าที บริหารมอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด แก้ไข
เพิ มเติม และ/หรือเปลี ยนแปลงรายละเอียดและเงื อนไขที เกี ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุ  รวมทั �งการดําเนินการที เกี ยวข้อง
กบัหน่วยงานต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นดงักล่าวข้างต้น ตลอดจนการนําหุ้นดงักลา่วข้างต้นไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสามารถมอบอํานาจช่วงให้บคุคลอื นใดกระทําการตามวตัถปุระสงค์ข้างต้นได้  

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที ประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย OO,;PO,""- เสียงคิดเป็นร้อยละ !00 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไมม่ีบตัรเสยี จึงสรุปวา่ ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ มทนุจํานวน !+O,P;P,P%0 หุ้นเพื อรองรับการใช้
สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัท และการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที บริหารตามที เสนอ 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้
สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื นเพิ มเติม หรือมีข้อซกัถามอื นใดหรือไม ่ 

คณุอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นได้ขอทราบทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท รวมทั �งการดําเนินการกับหนี �ที มี
ปัญหาอยูใ่นปัจจบุนัที เกิดจากหลกัทรัพย์ที ยงัไมส่ามารถขายทอดตลาด มีความคืบหน้าอยา่งไร 

คณุชาญชยัได้ชี �แจงวา่ ในธุรกิจหลกัทรัพย์ปัจจบุนัมีการแขง่ขนัที รุนแรงในสว่นของอตัราค่านายหน้า ซึ งลดลงเหลือร้อย
ละ 0.!! บริษัทจึงมีการดําเนินธุรกิจที ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้เพื อไม่พึ งพิงกบัรายได้ค่านายหน้า โดยการเพิ มธุรกิจกองทนุ
สว่นบคุคล ซึ งปัจจุบนัมีขนาดกองทนุถึง %,000 ล้านบาท ทําให้ได้รายได้จากค่านายหน้า และค่าบริหารกองทนุ นอกจากนั �นได้
เพิ มธุรกิจการลงทนุในหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้า โดยการใช้กลยุทธการลงทนุในรูปแบบต่างๆ เพื อให้ได้รายได้จาก
การลงทนุที ไมผ่นัผวนมากนกั รวมถึงการเพิ มรายได้ดอกเบี �ยจากเงินให้กู้ยืมเพื อซื �อหลกัทรัพย์ ที เติบโตมาอย่างต่อเนื อง บริษัทมี
แผนเพิ มเติมที จะลงทนุในบริษัทที มีศกัยภาพที จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ งเป็นการลงทนุระยะยาว  
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สาํหรับการขายทอดตลาดหลกัทรัพย์ที มีปัญหา บริษัทอยูร่ะหวา่งการยื นขอเพิกถอนคําสั งศาล ซึ งศาลนดัไต่สวนในวนัที  
+" มีนาคมนี � 

จากนั �นคณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงภาวะตลาดปีนี �จะเป็นอยา่งไร 

คณุวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ กรรมการผู้จดัการได้ให้ข้อมลูภาวะตลาดที คาดการณ์ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื น ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที กรุณาสละเวลา
มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี � และขอให้ผู้ ถือหุ้นส่งคืนบตัรลงคะแนนทั �งหมดที ยงัไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าที ของบริษัทเพื อจดัเก็บเป็นเอกสารหลกัฐาน และได้กลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา !,.%0 น. 
 

              
       ลงชื อ  ………………………………….. 
           (คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์) 
                 ประธานที ประชมุ 
                  
 
ลงชื อ  …………………………………… 
 (นางสาว สวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน) 
        เลขานกุารบริษัท   
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สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที! P 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุ้น 
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! 16 

 
วาระที! 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! 1/2561 เมื!อวันที! 9 มีนาคม 2561 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามญัแล้วเห็นว่าตรงตามมติที ประชุมผู้ ถือหุ้น  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที 

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว ซึ งได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมในครั �งนี � (สิ งที สง่มาด้วยลําดบั
ที  !) 
 
วาระที! 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
บริษัทได้จัดทํารายงานประจําปี +,"0 (สิ งที ส่งมาด้วยลําดบัที  +) เพื อนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

+,"0  ตอ่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื อรับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําปีที นําสง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �  
 

วาระที! 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ �นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2560 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ �นสุดวันที  %! ธันวาคม +,"0 และได้ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ งรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่การรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบญัชี
ได้แสดงในรายงานประจําปีที ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว (สิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  +)  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุดงักลา่ว  
 
วาระที! 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2560 

4.1 อนุมัติการจัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2560 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
ตามที บญัญตัิในมาตรา !!" ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. +,%, กําหนดให้จดัสรรเป็นจํานวนร้อยละ , 

ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่สาํรองจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน   ในปี +,"0 ที ผา่นมา บริษัทมีกําไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน +O,0P0,!!- บาท  จึงต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน !,;0%,,0" 

บาท  ทําให้กําไรสะสมที ยงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน +"P,%+",++!  บาท และเงินสํารองตามกฎหมายมี
จํานวน  ",,++%,;+; บาท 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี +,"0 
จํานวน !,;0%,,0" บาท 
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4.2 อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2560 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที บริษัทกําหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม และ ไมเ่กินกวา่

กําไรสะสมที ยงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี +,,P ถึง ปี +,,- รวมทั �งข้อมลูกําไรสทุธิ
และกําไรสะสมที ยงัไมจ่ดัสรรสาํหรับปี +,"0 มีดงันี � 

 ปี +,,P ปี +,,O ปี +,,- ปี +,"0 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตามงบการเงินรวม !-!,P!",0P; !;",!0;,"+0 !,-,,";,0,O +O,0P0,!!- 
กําไรสะสมก่อนจา่ยปันผลตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

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

เงินปันผลจ่าย     
-  ร้อยละของกําไรสทุธิ 

 
O".-- 

 
O!.!0 

 
O0."- 

นําเสนอที ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � 

 -  บาทตอ่หุ้น 0.-, 0."0 0.", 
-  บาท                       !"",PP;,;00 !!O,;-P,+PP !+O,%P+,0,0 

หมายเหต:ุ * เปลี ยนการแสดงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นวิธีสว่นได้เสยี (Equity method) 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี +,"0 ในอตัราหุ้นละ 0.;, บาท คิด
เป็นจํานวนเงินรวมทั �งสิ �นประมาณ OO.OP ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายจากกําไรสทุธิในอตัราหุ้นละ 0.!% บาท และจ่ายจากกําไรสะสม
ในอตัราหุ้นละ 0.%+ บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ -!.;P ของกําไรตามงบการเงินรวม และร้อยละ 
+%.PP ของกําไรสะสม ซึ งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั �งหมดจะถกูหกัภาษีหกั ณ ที จ่าย ตามอตัรา
ที กฎหมายกําหนด การจ่ายปันผลดงักลา่ว บริษัทจ่ายจากกําไรสะสมและกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานซึ งเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในอตัราร้อยละ +0 ในอตัราหุ้นละ 0.%O บาท และจ่ายจากกําไรที ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 
ในอตัราหุ้นละ 0.0P บาท ซึ งผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี 
 โดยกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที  !- มีนาคม +,"! และ กําหนดวนัจ่ายเงินปันผลวนัที  !! 
พฤษภาคม +,"! 

วาระที!  B พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

B.@ อนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ 

ข้อมูลเพื!อการพจิารณา 

ด้วยข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหนง่เป็นจํานวนหนึ งในสามเป็นประจําทกุปี โดย
ให้กรรมการที อยูใ่นวาระนานที สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่  ในปีนี �กรรมการที ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน ; ทา่น ได้แก่   

!)  ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั ตําแหนง่ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน 

+)  นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหนง่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน 

%)  ดร. วรฑา คงแสนอิสระ ตําแหนง่ กรรมการ  
;)  ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ ตําแหนง่ กรรมการ 



หน้าที  14 

นอกจากนี � บริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถนําเสนอชื อบคุคลเพื อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวนัที  !" 
กมุภาพนัธ์ +,"!  อยา่งไรก็ตามไมป่รากฎวา่มีการนําสง่เอกสารเพื อนําเสนอบคุคลใดตอ่เลขานกุารบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการลําดบัที  ! และ + ซึ งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนจึงถือวา่มีสว่นได้เสยีในการพิจารณาแต่งตั �ง) ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาที บริษัทกําหนด โดย
พิจารณาคณุสมบตัิ การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ ที เกี ยวข้อง การปฏิบตัิหน้าที ที ผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการ
อื นที อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ งรายละเอียดเกี ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สําหรับ
กรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 

 คณะกรรมการบริษัทซึ งไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน วา่กรรมการที ออกตามวาระทั �ง ; ท่านตามรายชื อดงักลา่วมีความเหมาะสม มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์การสรรหา
กรรมการและกรรมการอิสระที บริษัทกําหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั �งมีผลงานในการ
ร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที ดํารงตําแหน่ง และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั �ง 4 ท่านกลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ ง ซึ งดร. ปัญจะ เสนาดิสยั และนายอภิชาติ อาภาภิรมเป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคณุสมบตัิ
สอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระที บริษัทกําหนด  
 
5.2 อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. +,%, มาตรา -0 กําหนดวา่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สนิอื นใดแก่

กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ งข้อบังคับบริษัท ข้อ %% กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและ
คา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตที่ ประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอที ประชมุพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการ
สาํหรับปี +,"0 และอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี +,"! ดงันี � 

1)  พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2560 

ตามที ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  !, ได้อนมุตัิงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ !0 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการ
ประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  เงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมทั �งใช้ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที ผ่านมา 
และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนั / ขนาดรายได้ใน
ระดบัเดียวกนั และคา่ตอบแทนกรรมการปีที ผา่นมาดงันี � 

รายการ +,,P +,,O +,,- +,"0 
ผลการดําเนินงานของบริษัท (ล้านบาท) 
รายได้รวม 

 
O,0 

 
P;0 

 
P-! 

 
,"P 

กําไรสทุธิ  
อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 

!-+ 
!.0- 

!;" 
0.P; 

!59 
0.O! 

+O 
0.!; 

ผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
เงินปันผล (บาทตอ่หุ้น) 
จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
 

 
0.-, 

!"".O 

 
0."0 

!!O., 

 
0.", 

!+O.; 

 
0.;, 
OO.- 
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รายการ +,,P +,,O +,,- +,"0 
คา่ตอบแทนกรรมการตอ่คนตอ่ปี (บาท) 
- คา่เฉลี ย 
- คา่ตํ าสดุ 
- คา่สงูสดุ 

 
!,!-0,-0- 

OO0,000 
+,-+0,000 

 
--0,-0- 
";0,000 

+,,+0,000 

 
-P;,+"! 
P0,,0,0 

!,+,,,000 

 
PO+,0;, 
,,,,000 

!,!,,,000 
คา่บําเหน็จกรรมการ (บาทตอ่คณะตอ่ปี) 
- ประธานกรรมการ (บาทตอ่คนตอ่ปี) 
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (บาทตอ่คนตอ่ปี) 

O,000,000 
!,"00,000 

";0,000 

",000,000 
!,+00,000 

;O0,000 

,,-O",OP, 
!,00",O+, 

,!,,000 

%,"00,000 
"00,000 
%00,000 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ซึ งพิจารณาตาม
เกณฑ์ข้างต้น ซึ งผลการดําเนินงานของบริษัทในปี +,"0 บริษัทมีรายได้ ,"P ล้านบาทลดลงจากปี +,,- ในอตัราร้อยละ +O.%+ 
และกําไรสทุธิ +O.! ล้านบาทลดลงจากปี +,,- ในอตัราร้อยละ O+.;" และเงินปันผลจ่ายผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี +,,- ที กําหนด
จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.", บาทต่อหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน !+O.; ล้านบาท  ในขณะที เงินปันผลรวมปี +,"0 อตัรา 0.;, บาทต่อ
หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน OO.- ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ %0.P"  ตามที เสนอในวาระที  ;.+  

คณะกรรมการบริษัทจึงอนมุตัิจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี +,"0 จํานวนรวม ไม่เกิน %,"00,000 บาทลดลงจากปี 
+,,- ในอตัราร้อยละ ;0 ซึ งไมเ่กินวงเงินงบประมาณที ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ทั �งนี � ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ ม
อีก ! เทา่  

ขอบเขตหน้าที และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
แสดงไว้ในรายงานประจําปีที ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว (สิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  +) 

2)  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี +,"! จํานวนรวม 1,,,00,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์อื นใน
รูปแบบการทําประกนัภยัและสขุภาพ โดยแบง่ตามประเภทการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการดงันี � 

+.!) คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน สาํหรับปี +,"! ในวงเงินไมเ่กิน ,., ล้านบาทเทา่กบัปี +,"0 ดงันี � 

• คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ "0,000 บาทต่อเดือนเพิ มขึ �นจาก ,0,000 บาทต่อเดือน กรรมการ +0,000 

บาทตอ่เดือน 

• คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ ,0,000 บาทตอ่เดือน กรรมการตรวจสอบ +,,000 บาทตอ่เดือน  

• คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   +0,000 บาทต่อเดือน  ในกรณีที กรรมการเป็น
คณะกรรมการในชดุยอ่ยอื นด้วย  ให้ได้รับคา่ตอบแทนจากคณะกรรมการในชดุที อตัราสงูกวา่เพียงชดุเดียว 

ขอบเขตหน้าที และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีที ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั �งนี �แล้ว (สิ งที สง่
มาด้วยลาํดบัที  +) 

+.+) วงเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี +,"! ไมเ่กิน !0 ล้านบาท และให้ตดัจ่ายจากบญัชีของปีนั �น โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินที เหมาะสม และพิจารณาการแบง่จ่ายกนัเอง 
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+.%) สทิธิประโยชน์อื น ได้แก่ การทําประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที ของบริษัทในวงเงิน ,0 ล้านบาท 
และ สวสัดิการให้แก่กรรมการ ในเรื องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพกัรักษาในโรงพยาบาล (IPD)  ตาม
วงเงินที กําหนด และความคุ้มครองในเรื องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย  -00,000 บาท และ 
%,"00,000 บาท ตามลาํดบั 

 
วาระที! 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2561 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัทสํานกังาน อีวาย 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับปี 2561 โดยมีรายชื อผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี � 

!) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  5872 และ/หรือ  
2) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสริิกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  4807 และ/หรือ  
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  4521  และ/หรือ 
4)  นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  5659 และ/หรือ  
,) นางสาวรุ้งนภา   เลศิสวุรรณกลุ, ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  3516 และ/หรือ  
6) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที  3972   

โดยผู้สอบบญัชีตามรายชื อที เสนอมานั �นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 3 ปีตั �งแต่ปี +,,O ผู้สอบ
บญัชีตามรายชื อดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที เกี ยวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด รวมทั �งในปีที ผา่นมา บริษัทและบริษัทยอ่ยไมไ่ด้รับบริการอื นใดจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และ
จากบคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและบริษัทที ผู้สอบบญัชีสงักดั และในกรณีที ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ งดงักลา่วไม่
สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัจัดหาผู้สอบบญัชีอนญุาตอื นของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าที 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  

รายละเอียดคา่สอบบญัชีสาํหรับบริษัทและบริษัทยอ่ยเปรียบเทียบกบัปีที ผา่นมามีดงันี �  
    ราคาที!เสนอ 

ชื!อบริษัท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน)    +O0,000   %0O,000   ;00,000 

บริษัทยอ่ย % บริษัท !,0;0,000 !,!;;,000 !,+,0,000 
รวม @,PAE,EEE @,HBA,EEE @,CBE,EEE 

ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีปีที ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทวา่ ผู้สอบบญัชีสามารถปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์และตวัแทนสญัญาซื �อ
ขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คําปรึกษาที เกี ยวกับ
มาตรฐานการบญัชีแก่บริษัทและบริษัทยอ่ย ซึ งคา่สอบบญัชีดงักลา่วมีความเหมาะสมและเป็นที ยอมรับได้  

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษัทสําหรับปี +,"! เป็นจํานวนเงิน ;00,000 บาท ซึ งเมื อรวมกบัค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงินรวม !,",0,000 
บาทตามที คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@ 
 
ประวัติกรรมการที!ออกตามวาระ 
@)  ชื!อ – นามสกุล   ดร. ปัญจะ เสนาดสิัย                                        

อายุ    70 ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม

วิทยาลยัการบริหาร 
 และการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนียบตัร (DCP) รุ่นที  +0/+00+ โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 
 - ประกาศนียบตัร (ACP) ปี +00; 
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)             

รุ่น !,/+0!" โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Compensation Committee                

รุ่นที  +/+00P 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที  O                             
โดย สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการ และผู้บริหาร
ระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที   + โดย สถาบนัพฒันากรรมการ 
และผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า และการพาณิชย์ 
(TEPCoT) รุ่นที  4 

ปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 16 ปี ตั �งแตว่นัที  - กรกฎาคม +,;, และมีการตอ่วาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ
แตง่ตั �งเมื อวนัที  +O เมษายน +,,O 
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@ 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

2545-ปัจจบุนั 
 
 
 
2545-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 
 
 
 
2526-ปัจจบุนั 
 
+,"0-ปัจจบุนั 
 

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

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดั 
 
บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จํากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากดั 

อาชีพหลกั    นกัธุรกิจ 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   O;,%P, หุ้น หรือร้อยละ 0.0;% ณ วนัที  %! ธนัวาคม +,"0 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท      O ครั �ง จาก O ครั �ง  

  คณะกรรมการตรวจสอบ      , ครั �ง จาก , ครั �ง  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน    % ครั �ง จาก % ครั �ง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที มีสว่นร่วมในการบริหารงาน
หรือที ปรึกษาที ได้รับเงินเดือนประจํา และไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย่อย รวมทั �งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัท/บริษัทยอ่ย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@ 
 
A)  ชื!อ – นามสกุล   นายอภชิาติ อาภาภริม 

อายุ    72 ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - เนติบณัฑิต สาํนกัอบรมกฎหมายเนติบณัฑติยสภา 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)              
รุ่น !,/+0!" โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 14 ปี ตั �งแตว่นัที  +, สงิหาคม +,;P และมีการตอ่วาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ
แตง่ตั �งเมื อวนัที  +P เมษายน +,,- 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
�ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

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

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

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดั 
 
บริษัท บ้านวิมาน จํากดั 

อาชีพหลกั    ทนายความและที ปรึกษากฎหมาย 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท      P ครั �ง จาก O ครั �ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ    , ครั �ง จาก , ครั �ง 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน    + ครั �ง จาก % ครั �ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที มีสว่นร่วมในการบริหารงาน
หรือที ปรึกษาที ได้รับเงินเดือนประจํา และไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย่อย รวมทั �งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัท/บริษัทยอ่ย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@ 
P)  ชื!อ – นามสกุล   ดร. วรฑา คงแสนอิสระ 

อายุ    54 ปี 
ตาํแหน่ง    กรรมการ 
การศึกษา ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ   
 สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนียบตัร (DCP) โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 รุ่น ,-/+00, 
ปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี ตั �งแตว่นัที  + กรกฎาคม +,,O  จนถึงปัจจบุนั 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
      

• ไมเ่ป็นบริษัทจด         
ทะเบียน                         
 

2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
ไมม่ี 

กรรมการ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน)  

อาชีพหลกั    นกัธุรกิจ 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท  O ครั �ง จาก O ครั �ง 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ  ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง 

 ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@ 

 
H) ชื!อ – นามสกุล   ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 

อายุ    54 ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
การศึกษา   ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)                              

โดย สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)              

รุ่น !,/+0!" โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 7 ปี ตั �งแตว่นัที  %! มกราคม +,,; และมีการตอ่วาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ

แตง่ตั �งเมื อวนัที  +O เมษายน +,,O 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 

• ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

2554-ปัจจบุนั 
+,,%-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ/กรรมการ
ผู้จดัการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน/กรรมการ
อิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดั 
 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ ง เน็ตเวิร์ค 
จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
ห้างหุ้นสว่นจํากดั จิ �นแซเชียง 
ห้างหุ้นสว่นสามญันิติบคุคล เอ็งจิ �นแซเชียง 

อาชีพหลกั    ผู้บริหาร 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท    O ครั �ง จาก O ครั �ง 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ  ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง 

 ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน้าที  22 

เอกสารแนบประกอบวาระที! B.@ 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนีตี � วัฒนาจาํกัด (มหาชน) 

 บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ งเข้มงวดเท่ากับข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ งมีความเข้มงวดมากขึ �นและได้รวม
คณุสมบตัิเดิมที บริษัทได้กําหนดไว้ ดงันี � 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ้นที มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี �ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที เกี ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั �นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนักงาน ที ปรึกษาที ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือ
นิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ + ปีก่อนได้รับการแตง่ตั �ง 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลที อาจมีความขดัแย้งใน
ลกัษณะที เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี น้อง บตุร หรือคู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที 
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที มีนยัสําคญักบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาน อย่างอิสระของ
กรรมการอิสระ รวมทั �งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ
ผู้ ที มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติ
บคุคลที อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ + ปีก่อนได้รับการแต่งตั �ง โดยที นิยามของ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที ประกาศสาํนกังาน กลต. กําหนด 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท หรือนิติบุคคลที อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จดัการของสาํนกังานบญัชี ซึ งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า + ปีก่อนได้รับการ
แตง่ตั �ง 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริการเป็นที ปรึกษากฎหมาย หรือที ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ งได้รับค่าบริการเกินกว่า + ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี �ในกรณีที ผู้ ให้บริการเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ + ปีก่อนได้รับการแตง่ตั �ง 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที ได้รับการแตง่ตั �งขึ �นเพื อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ งเป็นผู้ ที 
เกี ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการที มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที มีนยักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที มีนยั
ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที ปรึกษาที รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ ง
ของจํานวนหุ้นที มีสทธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัทอื นซึ งประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที มีนยักบับริษัท
หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื นใดที ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที! H 
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! @C บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 
วันอังคารที! AH เมษายน ABC@ เวลา @H.EE น. 

เพื อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น   
บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ขั �นตอนการลงทะเบียนและการมอบฉนัทะ รวมทั �งจัดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดง
ความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ ทั �งนี � เนื องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพึงปฏิบตัิที 
นํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสทิธิที จะผอ่นผนัการยื นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทน
ของผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1.  การลงทะเบียน 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื นเอกสารหรือหลกัฐานเพื อการตรวจสอบ ณ สถานที ประชมุได้
ตั �งแตเ่วลา 13.00 น. ของวนัที  24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 ให้แสดงบตัรประจําตวัฉบบัจริง ได้แก่ บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนงัสอืเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ) ในการลงทะเบียน 

3.   การมอบฉันทะ 

 %.! ผู้ ถือหุ้นที มอบฉันทะสามารถมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที แนบมาพร้อมนี � หรืออาจใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (แบบที ใช้เฉพาะกรณี
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ที นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากดักําหนด 

 3.2 กรณีที ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการบริษัท สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการที มีรายชื อตอ่ไปนี � ซึ!งไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุมที!เสนอในครั�งนี �  
 !)  นายไพโรจน์ วโรภาษ  ตําแหนง่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ67 ปี อยู่บ้านเลขที  
87 ซอยลาดพร้าว 102  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 
 +)  นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ68 ปี อยู่
บ้านเลขที  563 ซอยลาดพร้าว !%0 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือ 
 3)  นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์    ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที  
26/3 ซอยสขุมุวิท 61 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

 %.%  เพื อความสะดวก โปรดจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ +0 บาท
มายงับริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) เลขที  !P-/!!! อาคารบางกอกซติี �ทาวเวอร์ ชั �น +" ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามที อยูข่องกรรมการ ก่อนวนัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ ! วนั 

เอกสารที!ใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะซึ งลงนามโดยผู้มอบฉนัทะ พร้อมสาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะซึ งลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
(ข) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ฉบบัจริง 
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(2) นิติบุคคล 
 (ก)  หนงัสือมอบฉนัทะซึ งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล พร้อม

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
(ข)   กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที จดทะเบียนในประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลออกให้ไม่

เกิน 1 ปี  โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 
พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลซึ งออก
ให้ไม่เกิน 1 ปี  โดยหน่วยราชการที มีอํานาจของประเทศที นิติบคุคลนั �นตั �งอยู่ ซึ งจะต้องผ่านการรับรอง
จากโนตารีพบับลคิ (Notary Public) และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมประทบัตรา
สาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที ได้ลงนาม
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(ง) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ฉบบัจริง 

(3) คัสโตเดียน (Custodian) 
(ก)   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ งลงนามโดยผู้มีอํานาจของคสัโตเดียน  
(ข)  หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นซึ งเป็นนกัลงทนุต่างประเทศมอบหมายให้คสัโตเดียนเป็นผู้ดําเนินการลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึ งลงนามโดยผู้มีอํานาจของคสัโตเดียน 
(ค)  หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน ซึ งลงนามโดยผู้มีอํานาจของคัส

โตเดียน 
(ง) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจของคสัโตเดียนที ได้

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(จ) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ฉบบัจริง 

 4. การออกเสียงลงคะแนนในที!ประชุม 
4.1 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที ตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิ

ออกเสยีงเพียงทางใดทางหนึ ง จะแบง่หุ้นเพื อลงคะแนนเสยีงเป็นหลายทางไมไ่ด้  
4.2 มติที ประชุมผู้ ถือหุ้ นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื น 

นอกเหนือจากที ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือวา่ที ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ 
4.3 ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ งในทางที แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบตัรลงคะแนน

ของวาระนั �น (สาํหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที ผู้มอบฉนัทะระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นั �น 
4.5 ผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเรื องนั �น และประธานในที ประชมุอาจเชิญ

ให้ผู้ ถือหุ้นนั �นออกนอกห้องประชมุชั วคราวก็ได้    
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

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

วนัที ……….เดือน……………………. พ.ศ.………….. 
Date       Month  Year  

(1) ข้าพเจ้า…………………………………………….สญัชาต…ิ……..…… อยูบ้่านเลขที  …...……………….... 
I/We Nationality   Residing at No. 

ถนน……………………..………………… แขวง…………………..………..…… เขต……………..……………………….. 
Road                      Kwaeng          Khet 

จงัหวดั…………………………………..… รหสัไปรษณีย์…………………… 
Province            Postal code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �น…………..………………….หุ้น 
being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding                                  shares in total 

และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................... เสยีง ดงันี � 
and voting rights                                              votes divided as follows: 

  หุ้นสามญั ........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง 
  Common share   shares with voting rights        votes 

  หุ้นบริุมสทิธิ� ..................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง 
  Preferred share   shares with voting rights        votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้         1. …..………...…………..…………….    อาย…ุ..….ปี   อยูบ้่านเลขที ……………..… 
wish to appoint          Age        years  Residing at No. 

 

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...………….. 
Soi    Road    Kwaeng          Khet 

จงัหวดั………………………………… รหสัไปรษณีย์……………………หรือ 
Province      Postal code           or  

 2. . …..………...…………..……………...................….. อาย…ุ..….ปี   อยูบ้่านเลขที …………………..… 
              Age        years   Residing at No. 

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...………….. 
Soi    Road    Kwaeng          Khet 

จงัหวดั………………………………… รหสัไปรษณีย์…………………… หรือ 
Province      Postal code           or  

  3. . …..………...…………..……………………………… อาย…ุ..….ปี   อยูบ้่านเลขที ……………..……… 
                 Age        years  Residing at No. 
 

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...………….. 
Soi    Road    Kwaeng          Khet 

จงัหวดั………………………………… รหสัไปรษณีย์……………………หรือ 
Province      Postal code          or   

4. นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหนง่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ67 ปี อยู่บ้านเลขที  
87 ซอยลาดพร้าว 102  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 

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. 

 

ติดอากรแสตมป์ 
>: บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 



 

หน้าที  26 หน้า.................ของจํานวน...............หน้า 

5. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ68 ปี อยู่
บ้านเลขที  563 ซอยลาดพร้าว !%0 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

Mr. Kampanart Lohacharoenvanich, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), 
age 68 years, resides at 563 Soi Ladprao 130, Ladprao Road, Kwang Klongjun, Khet Bangkapi, Bangkok. or 

6. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์    ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ69 ปี อยู่บ้านเลขที  
26/3 ซอยสขุมุวิท 61 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position  Chairman (not an independent director), age 69 years, resides at 26/3 
Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.   

  

คนใดคนหนึ งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญั ครั �งที  16 ซึ งกําหนดประชุมกนัในวนัที  24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น ; โรงแรมมณเฑียรริ
เวอร์ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร  หรือที จะพงึเลื อนไปในวนั เวลา และสถานที อื นด้วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders No. 16 which will be held on April 24, 2018 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside 
Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

กิจการใดที ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all 

respects. 

 
 

ลงชื อ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
Signed      Grantor 

       (………………………………………….) 
วนัที  ..................../........................./.................... 
 
 
ลงชื อ…………………………………………....ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed      Grantee 

       (………………………………………….) 
วนัที  ..................../........................./.................... 
 

 
หมายเหต ุ/ Remarks 
ผู้ ถือหุ้นที มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B 

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

วนัที ……….เดือน……………………. พ.ศ.………….. 
Date       Month  Year  

(1) ข้าพเจ้า…………………………………………….สญัชาต…ิ……..……. อยูบ้่านเลขที  …...……………….... 
I/We                                      Nationality          Residing at No. 

ถนน……………………..………………… แขวง…………………..………..…… เขต……………..…………………..…….. 
Road                      Kwaeng          Khet 

จงัหวดั…………………………………..… รหสัไปรษณีย์…………………… 
Province            Postal code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �น…………..………………….หุ้น 
being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding                                                   shares in total 

และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................... เสยีง ดงันี � 
and voting rights                                              votes divided as follows: 

  หุ้นสามญั ........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง 
  Common share   shares with voting rights        votes 

  หุ้นบริุมสทิธิ� ..................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง 
  Preferred share   shares with voting rights        votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้        1. …..………...…………..…………….    อาย…ุ..….ปี      อยูบ้่านเลขที ……………..… 
wish to appoint                Age        years      Residing at No. 

 

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...……..…….. 
Soi    Road    Kwaeng          Khet 

จงัหวดั………………………………… รหสัไปรษณีย์……………………หรือ 
Province      Postal code           or  

 2. . …..………...…………..…………….......................….. อาย…ุ..….ปี   อยูบ้่านเลขที …………………..….. 
                  Age        years   Residing at No. 

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...…………….. 
Soi    Road    Kwaeng          Khet 

จงัหวดั………………………………… รหสัไปรษณีย์…………………… หรือ 
Province      Postal code           or  

  3. . …..………...…………..………………………………… อาย…ุ..….ปี   อยูบ้่านเลขที …….………..……… 
                     Age        years  Residing at No. 

ซอย………….…… ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต…………………..………...…………….. 
Soi    Road    Kwaeng          Khet 

จงัหวดั………………………………… รหสัไปรษณีย์……………………หรือ 
Province      Postal code          or   

4. นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ67 ปี อยู่บ้านเลขที  
87 ซอยลาดพร้าว 102  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 

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. 

 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
>: บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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5. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่
บ้านเลขที  563 ซอยลาดพร้าว !%0 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

Mr. Kampanart Lohacharoenvanich Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), 
age 68 years, resides at 563 Soi Ladprao 130, Ladprao Road, Kwang Klongjun, Khet Bangkapi, Bangkok. or 

6. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์    ตําแหนง่  ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ69 ปี อยู่บ้านเลขที  26/3 
ซอยสขุมุวิท 61 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position  Chairman (not an independent director), age 69 years, resides at 26/3 Soi 
Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.   

คนใดคนหนึ งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญั ครั �งที  16 ซึ งกําหนดประชมุกนัในวนัที  24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น ; โรงแรมมณเฑียรริเวอร์
ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร  หรือที จะพงึเลื อนไปในวนั เวลา และสถานที อื นด้วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
No. 16 which will be held on April 24, 2018 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 
Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

(;)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี �  ดงันี � 
   I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:   

 วาระที  !  เรื อง  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  1/2561 เมื อวนัที  9 มีนาคม 2561 
Agenda  Subject:   To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on March 9, 

2018. 
 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                        เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  +  เรื อง  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2560 
Agenda   Subject:   To consider and acknowledge the company’s operating  results for  the  year  ended  December 31, 2017. 

 

วาระที  %  เรื อง  พิจารณาและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิ �นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2560 
Agenda   Subject:   To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2017. 

 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 
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(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  5.1  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที ออกตามวาระ 
Agenda   Subject:   To consider and appoint new directors to replace the retiring directors 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                  การแตง่ตั �งกรรมการทั �งชดุ / The appointment of all Directors 

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
                                   การแตง่ตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล / The appointment of certain Directors as follows: 
 !.  ชื อกรรมการ ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั 
   Director Name Dr.  Panja Senadisai  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
 +.  ชื อกรรมการ นายอภิชาติ อาภาภิรม 
               Director Name Mr.  Abhichart  Arbhabhirama  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 %.  ชื อกรรมการ ดร. วรฑา คงแสนอิสระ 
               Director Name Dr. Worata Kongsanitsara  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 ;.  ชื อกรรมการ ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ 
              Director Name Dr. Visit Ongpipattanakul  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
วาระที  5.2  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
Agenda   Subject:    To consider and approve directors’ remuneration 

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

 
2)   พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี +,"! 

To consider and approve directors’ remuneration for the year 2018 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  6  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปี  2561 
Agenda   Subject:    To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2018 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
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 (,)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที ไมเ่ป็นไปตามที ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี �ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนั �นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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.    

(")  ในกรณีที ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที 
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที มกีารเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดที ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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. 
 

 
ลงชื อ.................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signed             Grantor 

     (..................................................................) 
วนัที  ..................../........................./.................... 
Date 
 

ลงชื อ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed              Grantee 

     (.................................................................) 
วนัที  ..................../........................./.................... 

     Date 

หมายเหต ุ 
!.  ผู้ ถือหุ้นที มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. 

+.  วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 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. 

%.  ในกรณีที มีวาระที จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที ระบไุว้ข้างต้น  ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ มเตมิได้ในใบประจํา
ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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. 



แบบ ข. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
  Grant of proxy as a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited 
   

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที  16 ในวันที  24 เมษายน 2561  เวลา !4.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น ; โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร หรือที จะพงึเลื อนไปในวนั เวลา และสถานที อื น 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 16 which will be held on April 24, 2018 at 2.00 p.m. at the Wimanthong 
Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment thereof  to any other date, time and 
place. 
 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระที ............เรื อง พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที ออกตามวาระ (ตอ่) 

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

         ชื&อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื&อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื&อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื&อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื&อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื&อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื&อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื&อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบพิมพ์หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.  
 
 

ลงชื&อ.................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

Signed         Grantor 

     (..................................................................) 
วนัที& ..................../........................./.................... 
 
 

ลงชื&อ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

Signed         Grantee 

     (.................................................................) 
วนัที& ..................../........................./....................



 

หน้าที  33  

สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที! B 
 

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จาํกดั (มหาชน) 
เฉพาะที!เกี!ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ !P. ให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

!) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ งหุ้นตอ่หนึ งเสยีง 
+) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที มีอยูท่ั �งหมดตาม (!) เลอืกตั �งบคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
%) บคุคลซึ งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที 

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที บุคคลซึ งได้รับการเลือกตั �งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

ข้อ !O. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง กรรมการจะต้องออกจากตาํแหนง่อยา่งน้อยจํานวนหนึ งในสาม (!/%) โดยอตัรา 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที สดุกบัสว่นหนึ งในสาม (!/%) 

 กรรมการที จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีที สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่น
ปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการที อยูใ่นตําแหนง่นานที สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ไปนั �นอาจจะเลอืกเข้ารับตาํแหนง่อีกก็ได้ 
ข้อ ++. ที ประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่สามในสี  (%/;) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ งหนึ ง (!/+) 
ของจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ %%. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบําเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (+/%) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ 

 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอื น ตามข้อบงัคบัหรือตามที ที ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี ยนแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึ งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ งได้รับเลือกตั �งเป็น
กรรมการ ในอนัที จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที เป็นอิสระตามที 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 

ข้อ %;. การประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ �น ณ ท้องที อนัเป็นที ตั �งสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคยีง หรือ ณ ที อื น
ใดตามที คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ %,. ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึ งครั �ง การประชมุเช่นวา่นี �ให้เรียกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุสามญั
ดงักลา่วให้จดัให้มีขึ �นภายในสี  (;) เดือนภายหลงัวนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมื อผู้ ถือหุ้นซึ งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่

หนึ งในห้า (!/,) ของจํานวนหุ้นที จําหนา่ยได้ทั �งหมด หรือจํานวนผู้ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี สบิห้า (+,) คน ซึ งมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่หนึ งในสบิ (!/!0) ของจํานวนหุ้นที จําหนา่ยได้ทั �งหมดเข้าชื อกนัทําหนงัสอืในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้
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คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสอืร้องขอนั �นจะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพื อการใดไว้ให้ชดัเจน 
คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน หนึ ง (!) เดือนนบัแตว่นัที ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ %". ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั �น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชุมระบสุถานที  วนั  เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื องที จะเสนอตอ่ที ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื องที เสนอเพื อ
ทราบ เพื ออนมุตัิ หรือเพื อพิจารณา พร้อมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (P) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึ งคําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ถือหุ้นนั �น ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ ไมน้่อยกวา่สาม (%) วนัก่อนวนัประชมุ 
ข้อ %P. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี สบิห้า 

(+,) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ งหนึ งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ งในสาม (!/%) ของ
จํานวนหุ้นที จําหนา่ยได้ทั �งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ ง (!) ชั วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (P) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมจํ่าเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ %O. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื นเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะ
จะต้องทําเป็นหนงัสอืลงลายมือชื อผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และ
อยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี � 
ก. จํานวนหุ้นที ผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู ่
ข. ชื อผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครั �งที ของการประชมุที มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ข้อ %-. ประธานที ประชุมต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที กําหนดไว้ ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที 
ประชุมจะมีมติให้เปลี ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (+/%) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ งมา
ประชมุ  

 เมื อที ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ งในสาม (!/%) ของจํานวนหุ้น
ที จําหนา่ยได้ทั �งหมด จะขอให้ที ประชมุพิจารณาเรื องอื นนอกจากที กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีที ที ประชมุพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระไมเ่สร็จตามวรรคหนึ ง  หรือพิจารณาเรื องที ผู้ ถือหุ้นเสนอในที ประชมุ
ไมเ่สร็จตามวรรคสองแล้วแตก่รณี และจําเป็นต้องเลื อนการพิจารณา ให้ที ประชมุกําหนดสถานที  วนั และเวลาที จะ
ประชมุครั �งตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที  วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (P) วนักอ่นการประชมุ ทั �งนี �ให้โฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ ไมน้่อยกวา่สาม 
(%) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ ;0. ประธานกรรมการเป็นประธานที ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถ
ปฏิบตัิหน้าที ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ งเป็นประธานในที ประชมุ 

 
 



 

หน้าที  35  

ข้อ ;!. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ งเสยีงตอ่หนึ งหุ้น 
 ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื องใด ผู้ ถือหุ้นจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื องนั �น นอกจากการออก

เสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการ 
ข้อ ;+. การออกเสยีงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื นในข้อบงัคบันี � หรือกรณีอื น
ตามที กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนี �จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี  (%/;) ของจํานวนเสยีง
ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที สาํคญัให้แก่บคุคลอื น 
ข. การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี ยวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที สาํคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพิ มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

ข้อ ;%. บริษัทอาจเพิ มทนุของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหมโ่ดยมติที ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี  (%/;) 
ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อ ;,. บริษัทอาจลดทนุของบริษัทจากจํานวนที จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมลูค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ตํ าลง หรือลดจํานวนหุ้นให้
น้อยลง โดยมติที ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี  (%/;) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ข้อ ,!. การกู้ เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้ เพื อเสนอขายตอ่ประชาชนหรือบคุคลอื น ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
มติที ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ งต้องใช้มติของที ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี  (3/4) ของจํานวน
เสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที! 6 
 

แผนที!สถานที!ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที! 16 
บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น ; โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม % กรุงเทพมหานคร 
 

 


