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หนา้ที� 1 

 
 
 
ท่ี วฒ. ต. 013/2565 
 

วันท่ี 25 มีนาคม  2565  

 

เรียน   ท�านผู�ถือหุ�น 
  

หนังสือบอกกล�าวเรียกประชุมสามัญผู
ถือหุ
น คร้ังท่ี 20 
 

 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ได�มีมติให�กําหนดวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 20 ในวันศุกรBท่ี 29 
เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ณ ห�องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรB เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดังต�อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุ
นคร้ังที่ 19 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล�าว 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป1สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรได�รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปF 2564  
 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป1ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปFสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ท่ีผู�สอบบัญชีได�ตรวจสอบและรับรองแล�ว  

 
วาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป7นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป1 2564 

4.1 อนุมัติการจัดสรรกําไรเป:นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป1 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ     ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 12,507,192 บาทเปIนเงินสํารอง
ตามกฎหมาย  

4.2 อนุมัติจ�ายเงินป7นผลสําหรับป1 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ      ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติจ�ายเงินปKนผลจากผลการดําเนินงานปF 2564 ในอัตราหุ�น
ละ 1.00 บาท หรือคิดเปIนอัตราการจ�ายเงินปKนผลประมาณร�อยละ 85.71 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซ่ึงเปIนไปตาม
นโยบายการจ�ายเงินปKนผลของบริษัท บริษัทได�จ�ายเงินปKนผลระหว�างกาลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.25 บาทเม่ือวันท่ี 10 
กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ�ายเงินปKนผลงวดสุดท�ายในอัตราหุ�นละ 0.75 บาท โดยบริษัทจ�ายจากกําไรท่ีเสียภาษีเงินได�
นิติบุคคลอัตราร�อยละ 20   
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โดยกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันท่ี 28 มีนาคม 2565 และกําหนดวันจ�ายเงินปKนผลวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2565 ท้ังน้ี สิทธิในการรับเงินปKนผลดังกล�าวยังมีความไม�แน�นอน จนกว�าจะได�รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปF 2565 
  

วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

5.1 อนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ    กรรมการท่ีออกจากตําแหน�งตามวาระได�แก� 1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศB 2) นายไพโรจนB 
วโรภาษ 3) นายสรยุตมB พรหมพจนB และ  4) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช  

คณะกรรมการบริษัทไม�รวมกรรมการผู�มีส�วนได�เสียจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการ 4 ท�าน
กลับเข�าดํารงตําแหน�งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดังกล�าวเปIนผู�มีความรู� ความสามารถและมีประสบการณBครบถ�วน 
อีกท้ังมีผลงานในการร�วมบริหารกิจการของบริษัทด�วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง  ซ่ึงนายไพโรจนB วโรภาษ และ
นายสรยุตมB พรหมพจนB เปIนกรรมการอิสระด�วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล�องกับนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด  

5.2 อนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรพิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปF 2564 
จํานวนไม�เกิน 9,500,000 บาท  และอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการปF 2565 จํานวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ�งเปIน
ค�าเบ้ียประชุมกรรมการรายเดือนสําหรับปF 2565 จํานวนไม�เกิน 5,500,000 บาท และกําหนดวงเงินบําเหน็จกรรมการ
ปF 2565 จํานวนไม�เกิน 12.50 ล�านบาท  
การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และข�อบังคับบริษัทข�อท่ี 33กําหนดให�การจ�าย
ค�าตอบแทนกรรมการให�เปIนไปตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมกรรมการและแต�งต้ังกรรมการใหม� 

 ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรพิจารณาอนุมัติเพ่ิมกรรมการใหม�หน่ึงตําแหน�งเพ่ือให�โครงสร�าง
กรรมการสะท�อนกับสัดส�วนการถือหุ�นของบริษัท และสมควรพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังนายอุดมศักด์ิ โรจนBวิบูลยBชัย ซ่ึงเปIน
ผู�มีความรู� ความสามารถและมีประสบการณBในสถาบันการเงินและตลาดทุน เปIนกรรมการใหม� 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมัติแต�งต้ังผู
สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทนของผู
สอบบัญชีสําหรับป1 2565 

 ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย  จํากัด โดย 1) 
นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6014  หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนทB 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ 3) นางสาวพิมพBใจ มานิตขจรกิจ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
4521 หรือ 4) นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ 5) นางสาวรสพร  
เดชอาคม ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ 6) นางสาวสุมนา  พันธBพงษBสานนทB ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 5872 ทําหน�าท่ีผู�สอบบัญชีประจําปF 2565 และกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชีของบริษัท 900,000 บาท 
ซ่ึงเม่ือรวมค�าสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทย�อยเปIนจํานวน 2,600,000 บาทตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
โดยกําหนดให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงข�างต�นเปIนผู�ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทได� และ
ในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล�าวไม�สามารถปฏิบัติงานได� ให�บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอ่ืนของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหน�าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทแทน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ
นกู
 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ�นกู�เปIนจํานวนไม�เกิน 5,000 
ล�านบาท ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส�งมาด�วย 3 และให�คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารมอบหมายเปIนผู�มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการออกและเสนอขายหุ�นกู�ในแต�ละประเภท/แต�ละชนิดในแต�ละคราว อาทิ
เช�น มูลค�าตราไว�ต�อหน�วย จํานวนหุ�นกู� อายุหุ�นกู� ประเภทหุ�นกู� รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกําหนด
หลักประกัน ราคาเสนอขายต�อหน�วย อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการชําระดอกเบ้ีย การแต�งต้ังผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� และ/
หรือนายทะเบียนหุ�นกู� รวมท้ังมีอํานาจในการแต�งต้ังผู�จัดจําหน�าย และ/หรือผู�รับประกันการจัดจําหน�าย และการกระทํา
นิติกรรมสัญญาอ่ืนๆ ท่ีจําเปIน รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหน�วยงานหรือหน�วยราชการท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจน
การนําหุ�นกู�ดังกล�าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพ่ือให�เปIนไปตามกฎหมาย เพ่ือให�เกิดประโยชนBสูงสุดกับบริษัท 

 การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 145 และข�อบังคับบริษัทข�อท่ี 51 กําหนดให�การ
ออกหุ�นกู�ให�เปIนไปตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ
ามี) 

 อน่ึงในการประชุมตามกําหนดดังกล�าวข�างต�น บริษัทกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 20  
ในวันจันทรBท่ี 28 มีนาคม 2565  

 จึงขอเรียนเชิญท�านผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล�าวข�างต�น หากท�านประสงคBจะแต�งต้ังให�บุคคลอื่น
เข�าร�วมประชุมแทน โปรดกรอกข�อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมาน้ี และส�งหนังสือมอบฉันทะพร�อมเอกสารท่ี
กําหนดให�ประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีได�รับมอบหมายจากประธานกรรมการก�อนการเร่ิมประชุม   

      ขอแสดงความนับถือ 
             บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
                  โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท 

       
       (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศB) 

             ประธานกรรมการ 
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ส่ิงท่ีส�งมาด
วยลําดับท่ี 1 
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุ
น คร้ังท่ี 19 
 

 
เวลาและสถานท่ี 
 ประชุมเม่ือวันศุกรBท่ี  23  เมษายน  2564  เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอรB เลขท่ี 179 
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

ผู
เข
าร�วมประชุม 
 บริษัทได�ปRดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง 17 คน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 22 
คน รวมท้ังสิ้น 39 คน รวมเปIนจํานวนหุ�นท้ังสิ้น 83,173,713 หุ�น จากจํานวนหุ�นท้ังหมดของบริษัทท่ีออกและเรียกชําระแล�ว 
199,188,966 หุ�น หรือคิดเปIนร�อยละ 41.76 ครบองคBประชุมตามข�อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปRดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 
19  

เร่ิมการประชุม 
 คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศB ประธานกรรมการ ได�กล�าวต�อนรับผู�ถือหุ�น ประธานแจ�งจํานวนผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุม ซ่ึงครบ
องคBประชุมตามข�อบังคับของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทได�ปRดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก�อนเข�าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได�
แจ�งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต�ละวาระการประชุม เพ่ือให�การบันทึกรายงานการประชุมเปIนไปอย�างถูกต�องครบถ�วน ดังน้ี 

1. ผู�ถือหุ�นแต�ละรายมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือ 
2. ผู�ถือหุ�นท่ีส�งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให�กรรมการอิสระ หรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารของบริษัทไว�น้ัน บริษัท

ได�บันทึกคะแนนตามความประสงคBของท�านในแต�ละวาระไว�แล�ว และจะนับรวมในการลงมติแต�ละวาระต�อไป 
3. ในทุกวาระ ถ�าผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะต�องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให�ยกมือ และเม่ือประธาน

อนุญาตแล�ว และขอให�ทุกท�านเขียนลงกระดาษและนําส�งให�เจ�าหน�าท่ีของบริษัท เพ่ือไม�ให�ต�องมีการใช�ไมโครโฟน
ร�วมกัน โดยขอให�ระบุในกระดาษคําถามเพ่ือแถลงต�อท่ีประชุมด�วยว�า เปIนผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอ
ความคิดเห็นหรือคําถาม เลขานุการท่ีประชุมจะเปIนนําเสนอแทนให�ท่ีประชุมรับทราบและขอให�เสนอความคิดเห็นหรือ
คําถามท่ีตรงกับวาระเท�าน้ัน หากประสงคBจะเสนอหรือถามเร่ืองอื่น ขอให�เสนอหรือถามเม่ือประชุมจบวาระต�างๆ แล�ว 

4. เลขานุการท่ีประชุมจะแจ�งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต�องใช�เปIนมติท่ีประชุมในแต�ละวาระให� ท่ีประชุมทราบก�อน
ลงคะแนน 

5. ในกรณีท่ีไม�มีผู�ใดแสดงความเห็นคัดค�าน หรือแสดงความเห็นเปIนอย�างอ่ืน นอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ให�ถือว�าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปIนเอกฉันทB 

6. ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นต�องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหน่ึงในทางท่ีแตกต�างไปจากข�อเสนอ ให�กรอกบัตรลงคะแนนของ
วาระน้ัน (สําหรับผู�คัดค�านหรืองดออกเสียง) และจัดส�งให�เจ�าหน�าท่ีของบริษัทเพ่ือสรุปผลการลงคะแนนสําหรับวาระน้ัน 

7. สําหรับกรณีท่ีถือเปIนบัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ีแสดงเจตนาไม�ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช�นลงคะแนนเสียงเกินหน่ึง
ช�อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ�าในบัตรลงคะแนนโดยไม�ลงชื่อกํากับบริเวณท่ีขีดฆ�าน้ัน หรือกรณีท่ีมีการแยกการลงคะแนน
เสียง (ยกเว�นในกรณีคัสโตเดียน) เปIนต�น 

ท้ังน้ี เพ่ือไม�เปIนการเสียเวลาของท�านผู�ถือหุ�น ในระหว�างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหน่ึง ประธานอาจ
พิจารณานําเสนอวาระต�อไปก�อนได� แล�วจึงแจ�งผลคะแนนเม่ือแล�วเสร็จ 
 เลขานุการบริษัทได�แจ�งต�อท่ีประชุมว�า บริษัทได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมท้ังเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเข�ารับการเลือกต้ังเปIนกรรมการบริษัทล�วงหน�าโดยเผยแพร�หลักเกณฑBและข้ันตอนในการนําเสนอผ�านเว็บไซตBของบริษัทและ
ช�องทางการส่ือสารของตลาดหลักทรัพยBแห�งประเทศไทยต้ังแต�วันท่ี 9 มกราคม 2564 โดยมีกําหนดให�นําส�งไม�เกินวันท่ี 18 กุมภาพันธB 
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2564 ซ่ึงปรากฎว�าไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดนําเสนอแต�อย�างใด นอกจากน้ีบริษัทได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นต้ังคําถามตามวาระต�างๆผ�านทาง
เว็บไซตBก�อนการประชุม ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดได�ต้ังคําถามเข�ามาเช�นกัน  

จากน้ัน เลขานุการบริษัทได�รายงานว�ากรรมการเข�าร�วมประชุม คิดเปIนสัดส�วนร�อยละ 90 และแนะนํากรรมการ กรรมการ
อิสระและผู�บริหารท่ีเข�าร�วมประชุม พร�อมท้ังผู�สอบบัญชี ดังน้ี 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได�แก� 
1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
2. คุณปKญจะ เสนาดิสัย ซ่ึงดํารงตําแหน�งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนด�วย 
3. คุณไพโรจนB วโรภาษ 
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม�เปIนผู�บริหารได�แก� 
1. นายแพทยBนิติพล ชัยสกุลชัย  กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
2. คุณขนิษฐา สรรพอาษา  กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
3. คุณสรยุตมB พรหมพจนB  กรรมการอิสระ 
กรรมการและผู�บริหาร ได�แก� 
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณB  ดํารงตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และกรรมการอํานวยการของบริษัท

หลักทรัพยB ทรีนีตี้ จํากัด 
2. คุณวิศิษฐB องคBพิพัฒนกุล  ดํารงตําแหน�งกรรมการผู�จัดการของบริษัทหลักทรัพยB ทรีนีตี้ จํากัด 
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศBแสน  ดํารงตําแหน�งรองกรรมการผู�จัดการของบริษัทหลักทรัพยB ทรีนีต้ี จํากัด เปIนผู�บริหาร

สูงสุดด�านบัญชีการเงิน 
กรรมการท่ีไม�ได�เข�าร�วมประชุมในคร้ังน้ี คือ 
1. ดร.วรฑา คงแสนอิสระ กรรมการ เน่ืองจากครบวาระและไม�ประสงคBต�ออายุ 

 
ตัวแทนผู�สอบบัญชีท่ีมาในวันน้ี คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคุณปKทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสํานักงาน อีวาย 

จํากัด  
เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีของผู�เข�าร�วมประชุม เลขานุการบริษัทได�แจ�งต�อท่ีประชุมขอให�ผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน

สวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู�ในห�องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงข้ันตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
สถานท่ีท่ีเปIนจุดรวมพลเพ่ือการดูแลความปลอดภัยของทุกคน 

 สําหรับข�อบังคับบริษัทในส�วนท่ีเก่ียวกับการประชุมผู�ถือหุ�นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได�จากส่ิงท่ีส�งมา
ด�วยลําดับท่ี 5 (หน�า 36-38) ในหนังสือเชิญประชุม 
 เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเปIนอย�างอ่ืน ประธานกล�าวเปRดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต�าง ๆ ตามระเบียบ
วาระดังต�อไปน้ี 

 
วาระท่ี : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุ
นคร้ังที่ 18 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563 

 ประธานรายงานว�าคณะกรรมการได�พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล�วเห็นว�าตรงตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น จึงขอให�ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 18 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563 ซ่ึงได�ส�งสําเนาให�ผู�ถือหุ�นทุกท�าน
พร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว 

 มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,173,713 เสียง คิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�งดออกเสียง ไม�มีผู�ไม�เห็น
ด�วย และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทBรับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 18 ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี : 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป1ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานขอให�คุณชาญชัย กงทองลักษณB ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร เปIนผู�รายงานผลการดําเนินงานให�ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 

 ตลาดหุ�นไทยในปF 2563 ปรับตัวลดลงร�อยละ 8.26 ดัชนีตลาดหลักทรัพยBผันผวนรุนแรงตลอดท้ังปFโดยปรับตัวจากส้ินปF 
2562 ท่ี 1,580 จุด ลดลงต่ําสุดถึง 1,024 จุดหรือลดลงร�อยละ 35.15 ในเดือนมีนาคมจากสถานการณBการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เปIนวงกว�างและกระจายไปท่ัวโลก และหลังจากน้ัน ดัชนีได�ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ืองจนถึงเดือน
ธันวาคมปRดท่ี 1,449 จุด ผลจากการแพร�ระบาดของโรคโควิด 19 ส�งผลลบต�อกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกท้ังหลายมีการปรับตัวลงมา
อย�างมีนัยสําคัญ รัฐบาลท่ัวโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล�องเปIนผลทําให�ปริมาณเงินส�วนเกินบางส�วนไหลเข�าสู�ตลาดทุน โดยเฉพาะ
สินทรัพยBเส่ียงท้ังหุ�นและสินค�าโภคภัณฑB   จากปKจจัยดังกล�าวส�งผลต�อมูลค�าการซ้ือขายหลักทรัพยBเฉล่ียต�อวันท้ังปFอยู�ท่ี 68,607 ล�าน
บาท เพ่ิมขึ้นจากปF 2562 ท่ี 53,192 ล�านบาท สําหรับบริษัทมีส�วนแบ�งการตลาดปF 2563 ท่ีร�อยละ 1.05 ลดลงจากปF 2562 ท่ีร�อยละ 
1.35 

 ในปF 2563 นักลงทุนรายย�อยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นมาก โดยมีมูลค�าซ้ือสุทธิท้ังปFถึง 214,425 ล�านบาท ในขณะท่ีนักลงทุน
ต�างประเทศมีมูลค�าขายสุทธิถึง 263,148 ล�านบาท ท้ังน้ีสัดส�วนมูลค�าการซ้ือขายหลักทรัพยBของนักลงทุนรายย�อยอยู�ท่ีร�อยละ 43.7 
จากปF 2562 ท่ีมีสัดส�วนร�อยละ 33.7 ขณะท่ีนักลงทุนประเภทอ่ืนๆ มีสัดส�วนการซ้ือขายหลักทรัพยBลดลง โดยนักลงทุนต�างชาติมี
สัดส�วนการซ้ือขายหลักทรัพยBลดลงมาอยู�ท่ีร�อยละ 35.9 จากปF 2562 ท่ีมีสัดส�วนร�อยละ 41.4 บัญชีบริษัทหลักทรัพยBมีสัดส�วนมูลค�า
การซ้ือขายหลักทรัพยBลดลงมาอยู�ท่ีร�อยละ 10.5 จากปF 2562 ท่ีร�อยละ 13.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส�วนการซ้ือขาย
ลดลงมาอยู�ท่ีร�อยละ 9.9 จากปF 2562 ท่ีร�อยละ 11.4  

 ตลาดสัญญาซ้ือขายล�วงหน�ามีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนในปF 2563 โดยมีปริมาณสัญญาจาก 104 ล�านสัญญาในปF 2562 
เปIน 120 ล�านสัญญาในปF 2563 สําหรับปF 2563  SET50 Index Futures ได�รับความนิยมสูงสุด ด�วยปริมาณการซ้ือขายร�อยละ 
47.81 ของจํานวนสัญญาท้ังหมด รองลงมาได�แก� Single Stock Futures ซ่ึงมีปริมาณการซ้ือขายร�อยละ 39.43 ของจํานวนสัญญา
ท้ังหมด ขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัวจากโรคระบาด และความผันผวนของค�าเงินสกุลหลัก ทําให� Gold Futures มีปริมาณการ
ซ้ือขายเพ่ิมขึ้นจาก 7.57 ล�านสัญญาเปIน 10.82 ล�านสัญญา หรือคิดเปIนอัตราเพ่ิมขึ้นร�อยละ 43 และ Currency Futures มีปริมาณ
การซ้ือขายเพ่ิมข้ึนจาก 6.7 แสนสัญญา เปIน 2.8 ล�านสัญญา คิดเปIนอัตราเพิ่มข้ึนร�อยละ 318  บริษัทมีส�วนแบ�งการตลาดในตลาด
สัญญาซ้ือขายล�วงหน�าร�อยละ 0.37 ลดลงจากปF 2562 ท่ีร�อยละ 0.62  ท้ังน้ี เปIนผลจากการแข�งขันด�านราคาท่ีรุนแรง ทําให�ลูกค�ามี
การซ้ือขายผ�านบริษัทลดลง 

 ท้ังน้ี กลุ�มนักลงทุนหลักยังคงเปIนนักลงทุนรายย�อยในประเทศ โดยในปF 2563 สัดส�วนปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนราย
ย�อยในประเทศเท�ากับร�อยละ 48 สําหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส�วนปริมาณการซ้ือขายลดลงจากร�อยละ 33 เปIนร�อยละ 29 
ในขณะท่ีนักลงทุนต�างประเทศมีสัดส�วนปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 18 เปIนร�อยละ 23  

  ในการจัดการกองทุนส�วนบุคคล ถึงแม�ตลาดหลักทรัพยBฯมีความผันผวนมากจากสถานการณBโควิด 19  มูลค�าทรัพยBสินของ
กองทุนส�วนบุคคลสามารถรักษาระดับได�ไม�แตกต�างจากปFก�อน กล�าวคือ มูลค�าสินทรัพยBรวมเพ่ิมข้ึนจาก 3,826 ล�านบาทเม่ือส้ินปF 
2562 เปIน 3,950 ล�านบาท ณ ส้ินปF 2563  หรือมูลค�าทรัพยBสินเพ่ิมขึ้น 3% จากปF 2562 อัตราผลตอบแทนของกองทุนสําหรับปF 
2563 ท่ีร�อยละ 4.34% สูงกว�าอัตราผลตอบแทน SETTRI 

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพ่ิมทางเลือกการลงทุนในต�างประเทศให�กับลูกค�าผ�าน      

1) กองทุนส�วนบุคคล “ทรีนีต้ี เอเชียน ไพรเวท ฟKนดB” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม�รวมญ่ีปุpน) ซ่ึงให�อัตราผลตอบแทนต้ังแต�
จัดต้ังกองทุนจนถึงส้ินปF 2563 ท่ีร�อยละ 45.93 โดยมีมูลค�าสินทรัพยBรวมเพ่ิมข้ึนจาก 4.51 ล�านเหรียญดอลล�ารBสหรัฐอเมริกา เม่ือส้ินปF 
2562 เปIน 8.61 ล�านเหรียญดอลล�ารBสหรัฐอเมริกา ณ ส้ินปF 2563 หรือเพ่ิมข้ึน 90.91% อัตราผลตอบแทนของกองทุนสําหรับปF 
2563 ท่ีร�อยละ 45.93% สูงกว�าอัตราผลตอบแทนอ�างอิง   
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2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซ่ึงเปIนกองทุนท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยBจัดการกองทุนท่ีใหญ�เปIนอันดับ
ต�นๆ ในเวียดนามคือ SSI Asset management Limited Company โดยท่ีกองทุนเปIนสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม�ต�อง
เสียค�าพรีเม่ียมเมื่อลงทุนในหุ�นท่ีติดโควต�านักลงทุนต�างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค�าทรัพยBสินท่ีลูกค�าลงทุน ณ 
ส้ินปF 8.3  ล�านเหรียญดอลล�ารBสหรัฐอเมริกา เพ่ิมข้ึนจากปF 2562 ท่ีมีมูลค�า 6.6 ล�านเหรียญดอลล�ารBสหรัฐอเมริกา คิดเปIนอัตรา
เพิ่มข้ึนร�อยละ 25.76 อัตราผลตอบแทนของกองทุนสําหรับปF 2563 ท่ีร�อยละ 18.61% สูงกว�าอัตราผลตอบแทนอ�างอิง  

ทางด�านวาณิชธนกิจ ด�วยผลงานการนําบมจ.บริหารสินทรัพยB กรุงเทพพาณิชยB (BAM) เข�าตลาดในปลายปF 2562 บริษัท
หลักทรัพยB ทรีนีต้ี จํากัดได�รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภทรางวัล Best Deal of the year awards ด�านการระดมทุน  เปIน
รางวัลยอดเย่ียมด�านการเสนอขายหุ�นต�อประชาชนเปIนคร้ังแรก (IPO) ของ  บมจ. บริหารสินทรัพยB กรุงเทพพาณิชยB (BAM) 
นอกจากน้ันได�เปIนท่ีปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยB จํานวน 1 บริษัท ได�แก� บริษัท ลีโอ โก
ลบอล โลจิสติกสB จํากัด (มหาชน) และอยู�ในระหว�างการดําเนินการนําบริษัทเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยB และ MAI อีกจํานวน 
6 บริษัท ท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและจําหน�ายหุ�นกู� จํานวน 7 บริษัท  

 บริษัทยังให�ความสําคัญในการบริหารงานอย�างมีจริยธรรม โดยสอดคล�องกับข�อพึงปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
บริษัทได�รับการประเมินจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปF 2563 
เปIนบริษัทจดทะเบียนท่ีได�คะแนนอยู�ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมท้ังได�รับการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมผู�ถือหุ�นปF 2563 โดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเย่ียม” มาอย�างต�อเน่ือง นอกจากน้ีการท่ีบริษัทให�การ
สนับสนุนเข�าร�วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข ท่ีจัดโดยสํานักงานกลต.เพ่ือส�งเสริมและดูแลให�พนักงานออมเงินให�มีเพียงพอในการใช�
จ�ายเม่ือเกษียณอายุ บริษัทได�รับรางวัลในระดับทอง 

  ตามท่ีบริษัทได�รับการรับรองเปIนสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร�วมฯ เม่ือปF 2558 รวมท้ังได�รับการประเมินโดยสถาบัน
ไทยพัฒนBในโครงการประเมินการดําเนินการเพื่อความย่ังยืนด�านการป�องกันและต�อต�านการทุจริตและคอรBรัปช่ัน อยู�ในระดับ 4 คือ 
Certified บริษัทได�รับการพิจารณาต�ออายุฐานะสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริตจากคณะกรรมการ
แนวร�วมฯ ในปF 2561 แสดงให�เห็นว�าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป�องกันและต�อต�านการทุจริตและคอรBรัปชั่นในทุก
รูปแบบท่ีครบถ�วนเพียงพอ ซ่ึงถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย�อย 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในปF 2563 มีความผันผวนระหว�างแต�ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพยB บริษัทมีรายได�รวม 
717 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากปF 2562 ท่ีมีรายได�รวม 678 ล�านบาท ซ่ึงรายได�หลักของบริษัทมาจาก 

• รายได�ค�านายหน�าเพ่ิมข้ึนจาก 170 ล�านบาทในปF 2562 เปIน 257 ล�านบาท คิดเปIนอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 51 เปIน
ผลจากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยBของลูกค�าท่ีเปIนนักลงทุนรายย�อยท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 

• รายได�ค�าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 207 ล�านบาทในปF 2562  เปIน 95 ล�านบาทจากค�าธรรมเนียมจัด
จําหน�ายท่ีลดลง 

• รายได�ดอกเบ้ียจากเงินให�กู�ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพยBลดลงจาก 98 ล�านบาทในปF 2562  เปIน 83 ล�านบาทตามมูลค�า
เงินให�กู�ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพยBท่ีเปลี่ยนแปลงในระหว�างปF 2563  

• กําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 146 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากปF 2562 ท่ีมีกําไรและผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนรวม 59 ล�านบาท  

• รายได�ดอกเบ้ียของบริษัทเพ่ิมข้ึนจาก 65 ล�านบาทในปF 2562 เปIน 95 ล�านบาทในปF 2563 เกิดจากรายได�ดอกเบ้ีย
จากลูกหน้ีเงินให�กู�ยืมอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน  

สําหรับค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานและบริหารเพ่ิมขึ้นจาก 558 ล�านบาทในปF 2562 เปIน 562 ล�านบาท โดยค�าใช�จ�ายหลักท่ี
เปลี่ยนแปลงคือ 
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• ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับพนักงานสําหรับปF 2563 มีจํานวน 360 ล�านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับค�าใช�จ�ายสําหรับปF 2562 ท่ี
มีจํานวน 324 ล�านบาท คิดเปIนอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 11.02 ท้ังน้ีผันแปรตามผลการดําเนินงาน 

• ค�าธรรมเนียมและบริการจ�ายสําหรับปF 2563  มีจํานวน 55 ล�านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับปF 2562 ท่ีมีจํานวน 65 
ล�านบาทหรือคิดเปIนอัตราการลดลงร�อยละ 14.93 ซ่ึงผันแปรกับการจัดจําหน�ายหลักทรัพยBท่ีลดลงในปF 2563 

• ค�าใช�จ�ายอ่ืนลดลงจาก 107 ล�านบาท เปIน 87 ล�านบาทเปIนผลจากการลดลงของค�าใช�จ�ายท่ีผันแปรกับการจัด
จําหน�ายหลักทรัพยBท่ีลดลงในปF 2563 

 บริษัทจึงมีกําไรก�อนภาษีเงินได� 155 ล�านบาทเพ่ิมขึ้นจาก 119 ล�านบาทสําหรับปF 2562  เพ่ิมข้ึนร�อยละ 30 ในขณะท่ีกําไร
สุทธิปF 2563 มีจํานวน 130 ล�านบาท  เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับกําไรสุทธิปF 2562 จํานวน 97 ล�านบาทคิดเปIนอัตราการเพ่ิมข้ึนร�อยละ  35 
อัตราผลตอบแทนต�อผู�ถือหุ�นสําหรับปF 2563 ร�อยละ 8.21 เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 6.02 ในปF 2562   

  รายละเอียดต�างๆ ผู�ถือหุ�นสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมได�จากรายงานประจําปF ท่ีจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม   

คุณชาญชัยได�แจ�งต�อท่ีประชุมว�าสําหรับวาระน้ีไม�มีการลงมติ เปIนเพียงการชี้แจงให�ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําปF 2563 ตามท่ีเสนอ คุณชาญชัยได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงสรุปว�าท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปF 2563 ตามท่ีเสนอ 
 

วาระท่ี : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป1ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานขอให�คุณสุวรรณี ลิมปนวงศBแสน รองกรรมการผู�จัดการเปIนผู�รายงานสาระสําคัญของงบการเงิน  

คุณสุวรรณีได�รายงานสาระสําคัญของงบการเงินสําหรับปFสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ�านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู�สอบบัญชีแล�ว ข�อมูลท่ีสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนมีดังน้ี 

• บริษัทมีสินทรัพยBรวม 5,043 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 4,404 ล�านบาทเม่ือส้ินปF 2562 ซ่ึงประกอบด�วยรายการท่ีสําคัญ 
ได�แก� ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยBและสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าสุทธิจํานวน 2,405 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,785 ล�านบาท เงิน
ให�กู�ยืมอ่ืนจํานวน 1,081 ล�านบาท ลดลงจาก 1,224 ล�านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพยBจํานวน 912 ล�านบาทลดลง
จาก 1,011 ล�านบาท 

• ในส�วนของหน้ีสินรวมของบริษัทมีหน้ีสินรวม 3,446 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับหน้ีสินรวมเม่ือสิ้นปF 2562 ท่ีมี
จํานวน 2,824 ล�านบาท รายการหน้ีสินท่ีสําคัญ ได�แก� เงินกู�ยืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึนจาก 1,947 ล�านบาทเม่ือส้ินปF 2562 
เปIน 2,388 ล�านบาทเม่ือส้ินปF 2563 เพ่ือใช�สําหรับการชําระราคา และเงินให�กู�ยืมในระหว�างปF และเงินกู�ยืมระยะยาว
จํานวน 465 ล�านบาทเม่ือส้ินปF 2563 ใกล�เคียงกับปF 2562 ท่ี 467 ล�านบาท   

• ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทมีจํานวน 1,597  ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากเม่ือส้ินปF 2562 ท่ีมีจํานวน 1,579  ล�านบาท เปIนผล
จากบริษัทมีผลกําไรในปF 2563 จํานวน 130 ล�านบาท ในขณะท่ีมีการจ�ายเงินปKนผลจากผลการดําเนินงานปF 2562 
จํานวน 88 ล�านบาท ขาดทุนยังไม�เกิดข้ึนจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมข้ึน 13 ล�านบาท  

• ด�านรายได�และค�าใช�จ�าย เปIนไปตามท่ีรายงานในวาระท่ี 2 แล�ว  

งบการเงินดังกล�าวได�ผ�านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล�ว ซ่ึงรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู�สอบบัญชีได�แสดงในรายงานประจําปFท่ีส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือ
เชิญประชุมแล�ว จึงขอเสนอให�ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปFสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังกล�าวตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปFท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�น 

จากน้ันคุณสุวรรณีได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให�ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติ  
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มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,173,713 เสียง คิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�ไม�เห็นด�วย ไม�มีผู�งดออกเสียง 
และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทBอนุมัติงบการเงินสําหรับปFส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
วาระท่ี : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป7นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป1 2563 

4.1 อนุมัติจัดสรรกําไรเป:นเงินสํารองตามกฎหมาย 

ประธานขอให�คุณชาญชัย กงทองลักษณB เปIนผู�นําเสนอวาระน้ี 

คุณชาญชัยแถลงว�าตามท่ีบัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให�บริษัทต�อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปFส�วนหน่ึงไว�เปIนทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปF หักด�วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ�า
มี) จนกว�าทุนสํารองจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ในปF 2563 ท่ีผ�านมา บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 115,746,660 บาท  จึงต�องจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 5,787,334  บาท  ทําให�เงิน
สํารองตามกฎหมายมีจํานวน  79,127,267 บาท  จึงเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปF 2563 
จํานวน 5,787,334 บาท  

คุณชาญชัยได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,173,713 เสียง คิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�ไม�เห็นด�วย ไม�มีผู�งดออกเสียง 
และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทBอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 5,787,334 บาท เปIนเงินสํารองตามกฎหมาย
สําหรับปF 2563 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 อนุมัติการจ�ายเงินป7นผลสําหรับป1 2563 

ประธานขอให�คุณชาญชัย เปIนผู�นําเสนอวาระน้ี 
คุณชาญชัยแถลงว�าตามนโยบายการจ�ายเงินปKนผลท่ีบริษัทกําหนดไว�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม�
เกินกว�ากําไรสะสมท่ียังไม�จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมีข�อมูลการจ�ายเงินปKนผลปF 2560 ถึงปF 2562 และข�อมูลกําไรสุทธิ
และกําไรสะสมสําหรับปF 2563 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล�าวคือ กําไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมี
จํานวน 130 ล�านบาท และกําไรสะสมก�อนจ�ายเงินปKนผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 225 ล�านบาท   

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ�ายเงินปKนผลสําหรับปF 2563 ในอัตราหุ�นละ 0.50 บาท หรือคิด
เปIนอัตราการจ�ายเงินปKนผลประมาณร�อยละ 76 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเปIนไปตามนโยบายการจ�ายเงินปKนผลของบริษัท โดย
บริษัทจ�ายจากกําไรท่ีคํานวณภาษีเงินได�นิติบุคคล อัตราร�อยละ 20  เม่ือคํานวณอัตราการจ�ายเงินปKนผลเทียบกับราคาหุ�นของบริษัท ณ 
ส้ินปF 2563 ซ่ึงอยู�ท่ี 4.14 บาท อัตราผลตอบแทนต�อราคาหุ�น (Dividend Yield) เท�ากับร�อยละ 12.08  เงินปKนผลท้ังหมดจะถูกหัก
ภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยจะจ�ายให�ผู�ถือหุ�นในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 และกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิ
ในการรับเงินปKนผลในวันท่ี 2 เมษายน 2564     

คุณชาญชัยได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให�ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,173,713 เสียง คิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�ไม�เห็นด�วย ไม�มีผู�งดออกเสียง 
และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�าท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทBอนุมัติจ�ายเงินปKนผลจากผลการดําเนินงานปF 2563 ในอัตราหุ�นละ 0.50 บาท 
กําหนดจ�ายให�ผู�ถือหุ�นในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 และกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันท่ี 2 เมษายน 2564 
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วาระท่ี : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให�คุณอภิชาต อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนเปIนผู�นําเสนอ  

5.1 อนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

คุณอภิชาติจึงแถลงว�า ตามข�อบังคับของบริษัท กําหนดให�กรรมการของบริษัทต�องออกจากตําแหน�งเปIนจํานวนหน่ึงในสาม
เปIนประจําทุกปF และจากการเปRดให�ผู�ถือหุ�นสามารถนําเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเปIนกรรมการ โดยมีกําหนดให�นําเสนอ
ภายในวันท่ี 18 กุมภาพันธB 2564 ไม�ปรากฎว�ามีการนําส�งเอกสารเพ่ือนําเสนอบุคคลใดต�อเลขานุการบริษัท ในปFน้ีกรรมการท่ีต�องออก
จากตําแหน�งตามวาระจํานวน 1 ในสามของกรรมการท้ังคณะ คือ 4 ท�าน ได�แก� 

1) ดร. ปKญจะ เสนาดิสัย ตําแหน�ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
   และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
2) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ตําแหน�ง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
3) ดร. วรฑา คงแสนอิสระ ตําแหน�ง กรรมการ  
4) ดร. วิศิษฐB องคBพิพัฒนกุล   ตําแหน�ง  กรรมการ 

ดร. วรฑา คงแสนอิสระ ได�แจ�งความประสงคBถึงการไม�ต�อวาระกรรมการและไม�ได�ร�วมประชุมในวันน้ี เพ่ือให�เปIนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให�ท่ีประชุมน้ีสามารถแสดงความคิดเห็นอย�างเต็มท่ี และการลงคะแนนเสียงเปIนไปอย�างอิสระ 
กรรมการท้ัง 3 ท�านขออนุญาตออกจากห�องประชุมก�อน เพ่ือให�ท่ีประชุมได�พิจารณาอย�างเปIนอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม�รวมกรรมการผู�มีส�วนได�เสีย ได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค�าตอบแทน ซ่ึงพิจารณาตามหลักเกณฑBการสรรหาท่ีบริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการชุดต�างๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง การปฏิบัติหน�าท่ีท่ีผ�านมา การดํารงตําแหน�งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนB  รวมท้ังได�พิจารณา
เสนอศาสตราจารยB ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ซ่ึงเปIนผู�มีความรู� ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญทางด�านการเงิน เข�าดํารงตําแหน�ง
กรรมการแทนดร.วรฑา คงแสนอิสระ สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทได�พิจารณาคุณสมบัติตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB  ซ่ึงรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู�ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม  

จากกระบวนการกล่ันกรองและพิจารณาอย�างรอบคอบแล�ว คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม�รวมกรรมการผู�มีส�วนได�เสีย จึง
เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ท�านกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�ออีก
วาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการท้ัง 3 ท�านเปIนผู�มีความรู� ความสามารถและมีประสบการณBครบถ�วน อีกท้ังมีผลงานในการร�วมบริหาร
กิจการของบริษัทด�วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง  และไม�มีความสัมพันธBทางธุรกิจท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนB 
และเสนอแต�งต้ังศาสตราจารยB ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ซ่ึงเปIนผู�มีความรู� ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญทางด�านการเงิน เข�าดํารง
ตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีไม�ต�อวาระ   

ดร. ปKญจะ เสนาดิสัย เปIนกรรมการอิสระเปIนเวลา 18 ปF และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช เปIนกรรมการอิสระเปIนเวลา 4 ปF 
มีคุณสมบัติสอดคล�องกับนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด และสามารถให�ความคิดเห็นอย�างเปIนอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจ
หลักทรัพยBเปIนธุรกิจท่ีมีกฎระเบียบกํากับมากและปรับเปล่ียนบ�อย ต�องอาศัยความต�อเน่ืองในการเข�าใจธุรกิจเปIนอย�างดี การดํารง
ตําแหน�งของกรรมการเปIนระยะเวลานานจึงเปIนประโยชนBต�อบริษัท โดย ดร.ปKญจะ เสนาดิสัย ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระมาตั้งแต�
เดือนกรกฎาคม 2545 หากได�รับการอนุมัติให�เปIนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งรวมท้ังสิ้น 21 ปF 
นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระมาต้ังแต�เดือนเมษายน 2559 หากได�รับการอนุมัติให�เปIนกรรมการบริษัท
อีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งรวมท้ังส้ิน 7 ปF 

ขอให�ท่ีประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต�ละท�านแสดงอยู�ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน�าท่ี 20 ถึง 24 และลง
มติเลือกกรรมการเปIนรายบุคคล  

คุณอภิชาติได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลง
มติแยกสําหรับกรรมการแต�ละท�าน 
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มติ  การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกต้ังกรรมการแต�ละท�าน เปIนดังน้ี  

ลําดับ ช่ือกรรมการ เห็นด�วย, (%) ไม�เห็นด�วย, (%) งดออกเสียง*, (%) บัตรเสีย, 
(%) 

1 ดร. ปKญจะ เสนาดิสัย  83,167,976 
99.993% 

5,737 
0.007% 

- - 

2 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 83,173,713 
100% 

- - - 

3 ดร. วิศิษฐB องคBพิพัฒนกุล 83,168,088 
99.993% 

5,625 
0.007% 

- - 

4 ดร. อาณัติ ลีมัคเดช 83,168,088 
99.993% 

5,625 
0.007% 

- - 

  หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองท่ีงดออกเสียง (ถ�ามี)  

 สรุปว�าท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข�างมากแต�งต้ังกรรมการท้ัง 3 ท�านกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยดร.ปKญจะ 
เสนาดิสัย และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช มีคุณสมบัติเปIนกรรมการอิสระด�วย และแต�งต้ังศาสตราจารยB ดร. อาณัติ ลีมัคเดช เข�า
ดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีไม�ต�อวาระ 

 
5.2 อนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให�ดร. ปKญจะ เสนาดิสัย เปIนผู�นําเสนอวาระน้ี 

ดร. ปKญจะแถลงต�อท่ีประชุมว�า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว�าห�ามมิให�บริษัท
จ�ายเงิน หรือทรัพยBสินอื่นใดแก�กรรมการ เว�นแต�จ�ายเปIนค�าตอบแทนตามข�อบังคับของบริษัท ซ่ึงข�อบังคับบริษัท ข�อ 33 กําหนดว�า 
บําเหน็จกรรมการและค�าตอบแทนให�สุดแล�วแต�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับทราบเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับปF 2563 และอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการสําหรับปF 2564 ดังน้ี  

1)  พิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป1 2563  

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 18 ได�อนุมัติงบประมาณวงเงินบําเหน็จกรรมการไว� 10 ล�านบาทโดยให�อยู�ในอํานาจ
ของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑBในการประเมินได�แก� ผลการดําเนินงานของบริษัท  
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมท้ังใช�ข�อมูลการจ�ายค�าตอบแทนในอดีตท่ีผ�านมา และผลสํารวจการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการและ
ผู�บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได�ในระดับเดียวกัน  และค�าตอบแทนกรรมการปFท่ีผ�านมา  
ซ่ึงผลการดําเนินงานของบริษัทในปF 2563 บริษัทมีรายได� 717 ล�านบาทเพ่ิมขึ้นจากปF 2562 ในอัตราร�อยละ 5.91 และกําไรสุทธิ 130 
ล�านบาทเพ่ิมขึ้นจากปF 2562 ในอัตราร�อยละ 34.02 และเงินปKนผลจ�ายผู�ถือหุ�น 0.50 บาทเพ่ิมข้ึนจากปF 2562 ท่ีกําหนดจ�ายเงินปKนผล
ในอัตรา 0.44 บาทต�อหุ�น หรือคิดเปIนอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 13.63       

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน จึงอนุมัติจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับปF 2563 จํานวนรวมไม�เกิน 7.5 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากปF 2562 ในอัตราร�อยละ 25.42 ซ่ึงไม�เกินวงเงินงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติ
จากผู�ถือหุ�นแล�ว ท้ังน้ี ประธานกรรมการได�รับค�าตอบแทนเพ่ิมอีก 0.5 เท�า 

สําหรับวาระน้ีไม�มีการลงมติ เปIนเพียงการรายงานให�ท่ีประชุมรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปF 2563 ตามท่ีเสนอ 
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ดร. ปKญจะได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงสรุปว�าท่ีประชุม
รับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปF 2563 ตามท่ีเสนอ 

2)  พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการประจําป1 2564 

สําหรับปF 2564 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการจํานวนรวม 
15.5 ล�านบาท โดยแบ�งตามประเภทการจ�ายดังน้ี 

 2.1)  ค�าตอบแทนกรรมการรายเดือนสําหรับปF 2564 ในวงเงินไม�เกิน 5.5 ล�านบาทเท�ากับปF 2563 ดังน้ี 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 ให�จ�ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต�อเดือน  กรรมการ 20,000 บาทต�อเดือน 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให�จ�ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต�อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต�อเดือน 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน   20,000 บาทต�อเดือน  ในกรณีท่ีกรรมการเปIน
คณะกรรมการในชุดย�อยอื่นด�วย  ให�ได�รับค�าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดท่ีอัตราสูงกว�าเพียงชุดเดียว 

 2.2)  วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปF 2564 ไม� เกิน 10 ล�านบาท และให� ตัดจ�ายจากบัญชีของปF น้ัน โดยให�
คณะกรรมการบริษัทเปIนผู�พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และพิจารณาการแบ�งจ�ายกันเอง  

2.3)  สําหรับสิทธิประโยชนBอ่ืนท่ีให�กับกรรมการ ได�แก� การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ�าหน�าท่ีของ
บริษัทในวงเงิน 50 ล�านบาท และ สวัสดิการให�แก�กรรมการ ในเร่ืองค�ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บปpวยต�องพักรักษาในโรงพยาบาล  และ
ความคุ�มครองในเร่ืองการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต�อราย  900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลําดับ 

จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการท่ีเปIนตัวเงินจํานวนรวม 15.5 ล�านบาท โดยแบ�งเปIนค�าตอบแทน
กรรมการรายเดือน 5.5 ล�านบาท และวงเงินบําเหน็จกรรมการไม�เกิน 10 ล�านบาท โดยให�อยู�ในอํานาจของคณะกรรมการในการ
พิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชนBอ่ืนท่ีให�แก�กรรมการตามท่ีเสนอ 

ดร. ปKญจะขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ และเช�นเดียวกับวาระท่ีผ�านมา คะแนนเสียง
ของวาระน้ีต�องไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม กรรมการท่ีเปIนผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมมีสิทธิ
ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนได� ไม�ถือว�าเปIนการตัดสิทธิของผู�ถือหุ�นท่ีเปIนกรรมการ แต�อย�างไรก็ดีกรรมการท่ีเปIนผู�ถือหุ�นจะขอสละสิทธิ
เช�นว�าน้ันก็ได� 

ดร. ปKญจะได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงขอให�ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วยเห็นด�วยจํานวน 83,168,088 เสียงคิดเปIนร�อยละ 99.993 มีผู�ไม�เห็นด�วยจํานวน 
5,625 เสียง คิดเปIนร�อยละ 0.007 ไม�มีผู�งดออกเสียง และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข�างมากอนุมัติกําหนด
ค�าตอบแทนกรรมการปF 2564 จํานวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ�งเปIนค�าตอบแทนกรรมการรายเดือนจํานวน 5,500,000 บาท 
และวงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปF 2564 ไม�เกิน 10,000,000 บาท โดยให�อยู�ในอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและ
จัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชนBอ่ืนท่ีให�แก�กรรมการตามท่ีเสนอ  

 
วาระท่ี : 6 พิจารณาและอนุมัติแต�งต้ังผู
สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทนของผู
สอบบัญชีสําหรับป1 2564 

ประธานขอให�คุณไพโรจนB วโรภาษ กรรมการตรวจสอบเปIนผู�นําเสนอวาระน้ี 
คุณไพโรจนBแถลงว�า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�น

พิจารณาอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับปF 2563 โดยมีรายช่ือผู�สอบ
บัญชีและเลขทะเบียนดังต�อไปน้ี 
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1)  นางสาวรุ�งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ  
2)  นายชยพล ศุภเศรษฐนนทB  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ  
3)  นางสาวพิมพBใจ มานิตขจรกิจ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ  
4)  นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ  
5)  นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ  
6)  นางสาวสุมนา  พันธBพงษBสานนทB  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ  
7)  นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6014   

ท้ังน้ี ผู�สอบบัญชีลําดับท่ี 7 เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย�อยต้ังแต�ปF 2563 และผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน 
ไม�มีความสัมพันธBหรือมีส�วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทย�อย/ผู�บริหาร/ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลดังกล�าวแต�อย�างใด 
รวมท้ังในปFท่ีผ�านมา บริษัทและบริษัทย�อยไม�ได�รับบริการอื่นใดจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับ
ผู�สอบบัญชีและบริษัทท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด   

ในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล�าวไม�สามารถปฏิบัติงานได� ให�บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอ่ืนของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหน�าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทแทน  

พร�อมกันน้ี คณะกรรมการขอเสนอกําหนดค�าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนาเปIนจํานวนเงิน 800,000 บาท เท�ากับปF 
2563 ท้ังน้ี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทย�อยของบริษัทด�วย ซ่ึงเม่ือรวมค�าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย�อยจะเปIนจํานวนรวม 2,500,000 บาท ซ่ึงเท�ากับปF 2563 

ท้ังน้ี คณะกรรมการได�พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปFท่ีผ�านมา เห็นว�า ผู�สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชีได�ตามมาตรฐาน มีความเข�าใจในธุรกิจหลักทรัพยBเปIนอย�างดี และให�บริการในการสอบทานการควบคุมงานด�านคอมพิวเตอรB 
รวมถึงการให�คําปรึกษาท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีแก�บริษัทและบริษัทย�อย ซ่ึงค�าสอบบัญชีดังกล�าวเปIนท่ียอมรับได�  

คุณไพโรจนBได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลง
มติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย จํานวน 83,168,088 เสียงคิดเปIนร�อยละ 99.993 มีผู�ไม�เห็นด�วยจํานวน 
5,625 เสียง คิดเปIนร�อยละ 0.007 ไม�มีผู�งดออกเสียง และไม�มีบัตรเสีย  จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข�างมากอนุมัติแต�งต้ัง บริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอเปIนผู�สอบบัญชีของบริษัท ประจําปF 2564 และอนุมัติค�าสอบบัญชีของ
บริษัทเปIนจํานวนเงิน 800,000 บาทตามท่ีเสนอ  
 
วาระท่ี : 7 พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ
นกู
 

ประธานขอให�คุณชาญชัย เปIนผู�นําเสนอในวาระน้ี   
คุณชาญชัยแถลงต�อท่ีประชุมว�า ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 13 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ได�พิจารณาอนุมัติการ

ออกและเสนอขายหุ�นกู�ในวงเงินไม�เกิน 1,500 ล�านบาท สืบเน่ืองจากภาวะตลาดเงินปKจจุบันท่ีมีสภาพคล�องสูง และอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํา 
กอปรกับการท่ีบริษัทมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจท้ังของบริษัทและบริษัทย�อยเพิ่มเติม ได�แก� การให�เงินกู�ยืมโดยจํานําหลักทรัพยBเปIน
หลักประกัน การให�เงินกู�ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพยB การลงทุนในบริษัทท่ีมีศักยภาพ เปIนต�น ฝpายจัดการจึงพิจารณาเสนอให�ท่ีประชุม
พิจารณาเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ�นกู�จาก 1,500 ล�านบาทเปIน 3,000 ล�านบาท โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ�น
กู�ใหม� ตามท่ีนําเสนอในหนังสือเชิญประชุมหน�าท่ี 19 

ท้ังน้ี ให�คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร
มอบหมายเปIนผู�มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการออกและเสนอขาย
หุ�นกู�ในแต�ละประเภท/แต�ละชนิดในแต�ละคราว รวมท้ังมีอํานาจในการแต�งต้ังผู�จัดจําหน�าย และ/หรือผู�รับประกันการจัดจําหน�าย และ
การกระทํานิติกรรมสัญญาอื่นๆ ท่ีจําเปIน รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหน�วยงานหรือหน�วยราชการท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการ
นําหุ�นกู�ดังกล�าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพ่ือให�เปIนไปตามกฎหมาย และเพ่ือให�เกิดประโยชนBสูงสุดกับบริษัท 
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คุณชาญชัยได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลง
มติ 

คุณสุวรรณีได�แจ�งต�อท่ีประชุมว�าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 145 และข�อบังคับบริษัทข�อท่ี 51 
กําหนดให�การออกหุ�นกู�ให�เปIนไปตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,173,713 เสียง คิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�ไม�เห็นด�วย ไม�มีผู�งดออกเสียง 
และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทB ซ่ึงมากกว�าสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ�นกู�เปIนจํานวนไม�เกิน 3,000 ล�านบาท พร�อมท้ังมอบหมายคณะกรรมการ
บริษัท หรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารมอบหมายเปIนผู�มีอํานาจในการ
ดําเนินการตามท่ีเสนอ 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีเสนอไว�ในหนังสือบอกกล�าวเรียกประชุมแล�ว จึงได�สอบถามว�า
มีผู�ถือหุ�นท�านใดต�องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพ่ิมเติม หรือมีข�อซักถามอ่ืนใดหรือไม� 

คุณสุพจนB เอื้อชัยเลิศกุล ผู�ถือหุ�น ได�สอบถามถึงแนวโน�มเศรษฐกิจของประเทศในปF 2564 และกลยุทธBของบริษัท 

ประธานขอให�คุณวิศิษฐB องคBพิพัฒนกุล กรรมการผู�จัดการ ตอบข�อซักถาม 

คุณวิศิษฐBให�ข�อมูลแนวโน�มเศรษฐกิจต�างประเทศได�แก� สหรัฐอเมริกา และจีน ท่ีส�งผลต�อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ประเทศไทย โดยดัชนีตลาดหุ�นไทยอาจอยู�ในระดับ 1,500 – 1,600 จุดจากประมาณการกําไรต�อหุ�นท่ี 70 บาท ซ่ึงบริษัทมีกลยุทธBมุ�ง
สร�างการเติบโตม่ันคงและย่ังยืนให�กับกิจการ โดยเน�นการกระจายฐานรายได� ให�มีความหลากหลายโดยไม�ต�องพ่ึงพารายได�จากธุรกิจใด
ธุรกิจหน่ึงเพียงอย�างเดียว 

เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอ่ืนเพ่ิมเติม ประธานกล�าวขอบคุณผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะท่ีกรุณาสละ
เวลามาประชุมและให�ข�อเสนอแนะท่ีเปIนประโยชนBต�อบริษัท 

ปRดประชุมเวลา 15.15 น. 

 
 

              
       ลงช่ือ  ………………………………….. 
           (คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศB) 
                 ประธานท่ีประชุม 
                  
 
ลงช่ือ  …………………………………… 
 (นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศBแสน) 
        เลขานุการบริษัท   
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ส่ิงท่ีส�งมาด
วยลําดับท่ี 2 
 

ข
อมูลประกอบการพิจารณาของผู
ถือหุ
น 
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู
ถือหุ
นคร้ังท่ี 20 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุ
นคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 
คณะกรรมการได�พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล�วเห็นว�าตรงตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุม

ผู�ถือหุ�นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล�าว ซ่ึงได�จัดส�งมาพร�อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 1) 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป1ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 
บริษัทได�จัดทํารายงานประจําปF 2564 เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปF 2564  ต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือ

รับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําปF (ในรูปแบบรหัสคิวอารBซ่ึงอยู�ทางด�านซ�ายบนของเอกสาร) ท่ีนําส�งมาพร�อมหนังสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี  

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป1ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 
บริษัทได�จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปFส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และได�ผ�านการตรวจสอบ

และรับรองโดยผู�สอบบัญชีแล�ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาแล�ว ซ่ึงรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต�อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู�สอบบัญชีได�แสดงในรายงาน
ประจําปFท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล�ว (ในรูปแบบรหัสคิวอารBซึ่งอยู�ทางด�านซ�ายบนของเอกสาร) 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนดังกล�าว  

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป7นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป1 2564 

4.1 อนุมัติการจัดสรรกําไรเป:นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป1 2564 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามท่ีบัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให�จัดสรรเปIนจํานวนร�อยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปF จนกว�าสํารองจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละสิบของทุนจดทะเบียน   ในปF 2564 ท่ีผ�านมา บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการจํานวน 250,143,832 บาท  จึงต�องจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 12,507,192 บาท  ทําให�
เงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน  91,634,459 บาท 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปF 2564 
จํานวน 12,507,192 บาท 

4.2 อนุมัติการจ�ายเงินป7นผลสําหรับป1 2564 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามนโยบายการจ�ายเงินปKนผลท่ีบริษัทกําหนดไว�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม�เกินกว�า

กําไรสะสมท่ียังไม�จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  และข�อมูลการจ�ายเงินปKนผลปF 2561 ถึง ปF 2563 รวมท้ังข�อมูลกําไรสุทธิและ
กําไรสะสมท่ียังไม�จัดสรรสําหรับปF 2564 มีดังน้ี 
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 ปF 2561 ปF 2562 ปF 2563 ปF 2564 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม 68,100,664 96,737,460 130,447,354 250,143,832 

กําไรสะสมก�อนจ�ายปKนผลตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

219,685,907* 213,701,154* 224,821,481* 300,193,197* 

เงินปKนผลจ�าย     
-  ร�อยละของกําไรสุทธิ 

 
93.36 

 
90.60 

 
82.18 

นําเสนอท่ีประชุม
ผู�ถือหุ�นในคร้ังน้ี 

 -  บาทต�อหุ�น 0.32 0.44 0.50 

-  บาท                       63,580,429 87,640,197 107,201,723 

หมายเหตุ: * รวมองคBประกอบอ่ืนของส�วนของผู�ถือหุ�น 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ�ายเงินปKนผลสําหรับปF 2564 ในอัตราหุ�นละ 1.00 บาท หรือคิด
เปIนอัตราการจ�ายเงินปKนผลประมาณร�อยละ 85.71 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซ่ึงเปIนไปตามนโยบายการจ�ายเงินปKนผลของบริษัท 
บริษัทได�จ�ายเงินปKนผลระหว�างกาลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.25 บาทเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ�ายเงินปKนผลงวดสุดท�าย
ในอัตราหุ�นละ 0.75 บาท โดยบริษัทจ�ายจากกําไรท่ีเสียภาษีเงินได�นิติบุคคลอัตราร�อยละ 20   
 โดยกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันท่ี 28 มีนาคม 2565 และ กําหนดวันจ�ายเงินปKนผลวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2565 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

5.1 อนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 

ด�วยข�อบังคับของบริษัท กําหนดให�กรรมการของบริษัทต�องออกจากตําแหน�งเปIนจํานวนหน่ึงในสามเปIนประจําทุกปF โดยให�
กรรมการท่ีอยู�ในวาระนานท่ีสุดเปIนผู�ออกจากตําแหน�ง  ในปFน้ีกรรมการท่ีต�องออกจากตําแหน�งตามวาระจํานวน 4 ท�าน ได�แก�   

1)  นายภควัต โกวิทวัฒนพงศB ตําแหน�ง ประธานกรรมการ 
2)  นายไพโรจนB วโรภาษ ตําแหน�ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
3)  นายสรยุตมB พรหมพจนB ตําแหน�ง กรรมการอิสระ  
4)  นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ตําแหน�ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

นอกจากน้ี บริษัทได�เปRดให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยสามารถนําเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเปIนกรรมการ ภายในวันท่ี 14 
กุมภาพันธB 2565 อย�างไรก็ตามไม�ปรากฎว�ามีการนําส�งเอกสารเพื่อนําเสนอบุคคลใดต�อเลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ซ่ึงไม�รวมกรรมการท่ีมีส�วนได�เสีย ได�พิจารณาตามหลักเกณฑBการสรรหาท่ี
บริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการชุดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง การปฏิบัติหน�าท่ีท่ีผ�านมา การดํารง
ตําแหน�งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนB ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการแต�ละท�าน แสดงอยู�ในเอกสาร
แนบ สําหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการได�พิจารณาคุณสมบัติตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยBและ
ตลาดหลักทรัพยB และตลาดหลักทรัพยBแห�งประเทศไทย ซ่ึงรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู�ในเอกสารแนบ  

 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม�รวมกรรมการท่ีมีส�วนได�เสีย ได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค�าตอบแทน ว�ากรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 4 ท�านตามรายชื่อดังกล�าวท่ีได�รับการเสนอเพ่ือแต�งต้ังได�ผ�านกระบวนการกล่ันกรอง 
พิจารณาอย�างรอบคอบแล�วว�ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑBการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระท่ีบริษัท
กําหนด โดยเปIนผู�มีความรู� ความสามารถและมีประสบการณBครบถ�วน อีกท้ังมีผลงานในการร�วมบริหารกิจการของบริษัทด�วยดีตลอด
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ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง และไม�มีความสัมพันธBทางธุรกิจท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนB  ซ่ึง   นายไพโรจนB วโรภาษ 
และนายสรยุตมB พรหมพจนB เปIนกรรมการอิสระของบริษัทดํารงตําแหน�งในวาระเปIนเวลา 20 ปF และ 4 ปFตามลําดับ จึงมีความเข�าใจ
ในธุรกิจหลักทรัพยBของบริษัทท่ีมีกฎระเบียบมากมายเปIนอย�างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณา
เลือกกรรมการท้ัง 4 ท�านกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�อไปอีกวาระหน่ึง  ซ่ึงนายไพโรจนB วโรภาษ และนายสรยุตมB พรหมพจนB 
เปIนกรรมการอิสระด�วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล�องกับนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด และสามารถให�ความเห็นได�อย�างเปIนอิสระ
และเปIนไปตามหลักเกณฑBท่ีเก่ียวข�อง โดย นายไพโรจนB วโรภาษดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระมาต้ังแต�เดือนกรกฎาคม 2545 หาก
ได�รับการอนุมัติให�เปIนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งรวมท้ังสิ้น 23 ปF นายสรยุตมB พรหมพจนB ดํารง
ตําแหน�งกรรมการอิสระมาต้ังแต�เดือนตุลาคม 2561 หากได�รับการอนุมัติให�เปIนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน�งรวมท้ังสิ้น 7 ปF 

5.2 อนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว�าห�ามมิให�บริษัทจ�ายเงิน หรือทรัพยBสินอ่ืนใดแก�

กรรมการเว�นแต�จ�ายเปIนค�าตอบแทนตามข�อบังคับของบริษัท ซ่ึงข�อบังคับบริษัท ข�อ 33 กําหนดว�า บําเหน็จกรรมการและค�าตอบแทน
ให�สุดแล�วแต�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปF 2564 
และอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการสําหรับปF 2565 ดังน้ี 

1)  พิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป1 2564 

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 19 ได�อนุมัติงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว� 10 ล�านบาท และตามเกณฑBในการ
ประเมินได�แก� ผลการดําเนินงานของบริษัท  เงินปKนผลแก�ผู�ถือหุ�นของบริษัท รวมท้ังใช�ข�อมูลการจ�ายค�าตอบแทนในอดีตท่ีผ�านมา และ
ผลสํารวจการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได�ในระดับ
เดียวกัน และค�าตอบแทนกรรมการปFท่ีผ�านมาดังน้ี 

รายการ 2561 2562 2563 2564 

ผลการดําเนินงานของบริษัท (ล�านบาท) 
รายได�รวม 

 
623 

 
677 

 
717 

 
1,008 

กําไรสุทธิ  
อัตรากําไรสุทธิต�อหุ�น (บาท) 

68 
0.34 

97 
0.49 

130 
0.65 

250 
1.18 

ผลประโยชนBต�อผู�ถือหุ�น 
เงินปKนผล (บาทต�อหุ�น) 
จํานวนเงิน (ล�านบาท) 

 
0.32 
63.6 

 
0.44 
87.6 

 
0.50 
99.6 

 
1.00 

214.4 

ค�าบําเหน็จกรรมการ (บาทต�อคณะต�อปF) 
- ประธานกรรมการ (บาทต�อคนต�อปF) 
- กรรมการ (บาทต�อคนต�อปF) 

4,800,000 
630,000 
420,000 

5,980,000 
780,000 
520,000 

7,500,000 
975,000 
650,000 

9,500,000 
1,230,000 

820,000 

คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน  ซ่ึงพิจารณาตามเกณฑB
ข�างต�น ซ่ึงผลการดําเนินงานของบริษัทในปF 2564 บริษัทมีรายได� 1,008 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากปF 2563 ในอัตราร�อยละ 40.5 และกําไร
สุทธิ 250.14 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากปF 2563 ในอัตราร�อยละ 91.75 และเงินปKนผลจ�ายผู�ถือหุ�นเพ่ิมข้ึนจากปF 2563 ท่ีกําหนดจ�ายเงินปKน
ผลในอัตรา 0.50 บาทต�อหุ�น  ในขณะท่ีเงินปKนผลปF 2564 อัตรา 1.00 บาทต�อหุ�น หรือคิดเปIนอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 100  ตามท่ีเสนอ
ในวาระท่ี 4.2 
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คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปF 2564 จํานวนรวม ไม�เกิน 9,500,000 บาทเพ่ิมข้ึนจากปF 
2563 ในอัตราร�อยละ 26.67 ซ่ึงไม�เกินวงเงินงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติจากผู�ถือหุ�นแล�ว ท้ังน้ี ประธานกรรมการได�รับค�าตอบแทนเพ่ิม
อีก 0.5 เท�า  

ขอบเขตหน�าท่ีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนได�แสดง
ไว�ในรายงานประจําปFท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล�ว (ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 2) 

2)  พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการประจําป1 2565 

คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน   จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการสําหรับปF 2565 จํานวนรวม 18,000,000 บาทพร�อมสิทธิประโยชนBอื่นในรูปแบบ
การทําประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ�งตามประเภทการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการดังน้ี 

2.1) ค�าตอบแทนกรรมการรายเดือน สําหรับปF 2565 ในวงเงินไม�เกิน 5.5 ล�านบาทเท�ากับปF 2564 ดังน้ี 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให�จ�ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต�อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต�อเดือน 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให�จ�ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต�อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต�อเดือน  

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน   20,000 บาทต�อเดือน  ในกรณีท่ีกรรมการเปIน
คณะกรรมการในชุดย�อยอ่ืนด�วย  ให�ได�รับค�าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดท่ีอัตราสูงกว�าเพียงชุดเดียว 

ขอบเขตหน�าท่ีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค�าตอบแทนได�แสดงไว�ในรายงานประจําปFท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล�ว (ส่ิงท่ีส�งมา
ด�วยลําดับท่ี 2) 

2.2) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปF 2565 ไม�เกิน 12.5 ล�านบาท และให�ตัดจ�ายจากบัญชีของปFน้ัน โดยให�คณะกรรมการ
บริษัทเปIนผู�พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และพิจารณาการแบ�งจ�ายกันเอง 

2.3) สิทธิประโยชนBอื่น ได�แก� การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ�าหน�าท่ีของบริษัทในวงเงิน 50 ล�านบาท และ 
สวัสดิการให�แก�กรรมการ ในเร่ืองค�ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บปpวยต�องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD)  ตามวงเงินท่ีกําหนด 
และความคุ�มครองในเร่ืองการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต�อราย  900,000 บาท และ 3,600,000 บาท 
ตามลําดับ 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมกรรมการและแต�งตั้งกรรมการใหม� 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 

ตามข�อบังคับบริษัทกําหนดให�บริษัทมีกรรมการอย�างน�อย 5 คน การเพ่ิมกรรมการใหม�ต�องได�รับอนุมัติโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
และตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทกําหนดดังน้ี 

“7. บริษัทจัดให�มีโครงสร�างคณะกรรมการบริษัทท่ีประกอบด�วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเปIนอิสระ และ
ความหลากหลายด�านทักษะความชํานาญให�สอดคล�องกับความต�องการของธุรกิจท้ังในมิติความโปร�งใส การตรวจสอบและ
ถ�วงดุล และประสิทธิภาพของการกํากับดูแลกิจการ ท้ังน้ีกําหนดให�มีกรรมการอิสระไม�น�อยกว�า 3 ท�าน และมีสัดส�วน
กรรมการท่ีไม�เปIนผู�บริหารต�อกรรมการท่ีเปIนผู�บริหารในอัตราส�วนท่ีเหมาะสม โดยให�สะท�อนกับสัดส�วนการถือหุ�นของ
บริษัทและสภาวะธุรกิจในสังคม” 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติเพ่ิมกรรมการใหม�เพื่อให�โครงสร�างกรรมการ
สะท�อนกับสัดส�วนการถือหุ�นของบริษัท และได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ให�เสนอท่ี
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ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติแต�งต้ังนายอุดมศักด์ิ โรจนBวิบูลยBชัย ซ่ึงเปIนผู�มีความรู� ความสามารถและมีประสบการณBในสถาบันการเงินและ
ตลาดทุน เปIนกรรมการใหม� โดยมีรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอแสดงอยู�ในเอกสารแนบประกอบวาระ  

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติแต�งต้ังผู
สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทนของผู
สอบบัญชีสําหรับป1 2565 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด 
เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปF 2565 โดยมีรายชื่อผู�สอบบัญชีดังต�อไปน้ี 

1)  นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6014 หรือ  
2)  นายชยพล ศุภเศรษฐนนทB  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ  
3)  นางสาวพิมพBใจ มานิตขจรกิจ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ  
4)  นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ  
5)  นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ  
6)  นางสาวสุมนา  พันธBพงษBสานนทB  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ  
โดยผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาลําดับท่ี 1 นั้นเปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย�อยเปIนเวลา 2 ปFต้ังแต�ปF 2563 ท้ังน้ี

ผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน ไม�มีความสัมพันธBหรือมีส�วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทย�อย/ผู�บริหาร/ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ท่ี
เก่ียวข�องกับบุคคลดังกล�าวแต�อย�างใด รวมท้ังในปFท่ีผ�านมา บริษัทและบริษัทย�อยไม�ได�รับบริการอ่ืนใดจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด และจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับผู�สอบบัญชีและบริษัทท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด และในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ดังกล�าวไม�สามารถปฏิบัติงานได� ให�บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู�สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทํา
หน�าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทแทน  

รายละเอียดค�าสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทย�อยเปรียบเทียบกับปFท่ีผ�านมามีดังน้ี  
    ราคาท่ีเสนอ 

ช่ือบริษัท ป1 2563 ป1 2564 ป1 2565 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน)   800,000   800,000   900,000 

บริษัทย�อย 
ค�าบริการอื่น 

1,800,000 
ไม�มี 

1,700,000* 
ไม�มี 

1,700,000 
ไม�มี 

รวม 2,600,000 2,500,000 2,600,000 

หมายเหตุ : ลดจํานวนบริษัทย�อย 1 แห�ง 

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปFท่ีผ�านมา และให�ความเห็นต�อคณะกรรมการบริษัท
ว�า ผู�สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได�ตามมาตรฐาน มีความเข�าใจในธุรกิจหลักทรัพยBและตัวแทนสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า
เปIนอย�างดี และให�บริการในการสอบทานการควบคุมงานด�านคอมพิวเตอรB รวมถึงการให�คําปรึกษาท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีแก�
บริษัทและบริษัทย�อย ซ่ึงค�าสอบบัญชีดังกล�าวมีความเหมาะสมและเปIนท่ียอมรับได�  

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าสอบบัญชีของบริษัท
สําหรับปF 2565 เปIนจํานวนเงิน 900,000 บาท ซ่ึงเม่ือรวมกับค�าสอบบัญชีของบริษัทย�อยเปIนจํานวนเงินรวม 2,600,000 บาทตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
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วาระท่ี 8  พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ
นกู
 

ข
อมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 ได�พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ�นกู�ในวงเงินไม�

เกิน 3,000 ล�านบาท สืบเน่ืองจากภาวะตลาดเงินปKจจุบันท่ีมีสภาพคล�องสูง และอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํา กอปรกับการท่ีบริษัทมีแผนท่ีจะ
ขยายธุรกิจท้ังของบริษัทและบริษัทย�อยเพ่ิมเติม ได�แก� การให�เงินกู�ยืมโดยจํานําหลักทรัพยBเปIนหลักประกัน การให�เงินกู�ยืมเพ่ือซ้ือ
หลักทรัพยB การลงทุนในบริษัทท่ีมีศักยภาพ เปIนต�น ฝpายจัดการจึงพิจารณาเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอ
ขายหุ�นกู�จาก 3,000 ล�านบาทเปIน 5,000 ล�านบาท ฝpายจัดการจึงขอเสนอรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ�นกู�ใหม� โดยมี
รายละเอียดเบ้ืองต�นดังน้ี 

วัตถุประสงคBของการใช�เงิน เพื่อใช�ในการดําเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท 
ประเภท หุ�นกู�ทุกประเภท/ทุกชนิด  ซ่ึงอาจเปIนหุ�นกู�ด�อยสิทธิหรือไม�ด�อยสิทธิ ชนิดทยอยคืน

เงินต�นหรือคืนเงินต�นคร้ังเดียวเม่ือครบกําหนดไถ�ถอน มีประกันหรือไม�มีประกัน มี
หรือไม�มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ท้ังน้ี ข้ึนอยู�กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ�นกู�ในแต�ละคร้ัง 

สกุลเงิน เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอ่ืน ๆ 
จํานวนเงิน วงเงินรวมไม�เกิน 5,000 ล�านบาท หรือเงินสกุลต�างประเทศอื่นในจํานวนท่ีเท�ากัน 

ท้ังน้ี บริษัทสามารถท่ีจะออกหุ�นกู�ใหม� ออกเพ่ิมเติม และหรือออกหุ�นกู�ทดแทนหุ�น
กู�เดิมท่ีไถ�ถอนไป โดยหุ�นกู�ท่ีออกจําหน�ายแล�วในขณะใดขณะหน่ึงจะต�องมีจํานวน
ไม�เกินวงเงินดังกล�าว 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต�อประชาชนท่ัวไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ
นักลงทุนประเภทสถาบันท้ังในประเทศหรือต�างประเทศ และ/หรือนักลงทุนราย
ใหญ� และ/หรือนักลงทุนรายใหญ�พิเศษท้ังหมดหรือบางส�วน โดยการเสนอขาย
ดังกล�าวจะกระทําท้ังหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได� 

อัตราดอกเบ้ีย ข้ึนอยู�กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อายุ สําหรับหุ�นกู�ระยะส้ันไม�เกิน 270 วัน และสําหรับหุ�นกู�ระยะยาวไม�เกิน 10  ปFนับ

จากวันท่ีออกหุ�นกู�  
การไถ�ถอนก�อนครบกําหนด ผู�ถือหุ�นกู�อาจมีหรือไม�มีสิทธิขอให�บริษัทไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนครบกําหนด และบริษัท

อาจมีหรือไม�มีสิทธิไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนครบกําหนด ท้ังน้ี ให�เปIนไปตามข�อตกลงและ
เง่ือนไขของหุ�นกู�ท่ีจะออกในแต�ละคราว 

 ท้ังน้ี ให�คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร
มอบหมายเปIนผู�มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการออกและเสนอขาย
หุ�นกู�ในแต�ละประเภท/แต�ละชนิดในแต�ละคราว อาทิเช�น มูลค�าตราไว�ต�อหน�วย จํานวนหุ�นกู� อายุหุ�นกู� ประเภทหุ�นกู� รายละเอียดการ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร การกําหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต�อหน�วย อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการชําระดอกเบ้ีย การแต�งต้ัง
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� และ/หรือนายทะเบียนหุ�นกู� รวมท้ังมีอํานาจในการแต�งต้ังผู�จัดจําหน�าย และ/หรือผู�รับประกันการจัดจําหน�าย และ
การกระทํานิติกรรมสัญญาอ่ืนๆ ท่ีจําเปIน รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหน�วยงานหรือหน�วยราชการท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการ
นําหุ�นกู�ดังกล�าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพ่ือให�เปIนไปตามกฎหมาย เพ่ือให�เกิดประโยชนBสูงสุดกับบริษัท 
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เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 
ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระ 

1) ช่ือ – นามสกุล   นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ& 
อายุ    72 ป� 
ตําแหน)งกรรมการ/ผู-บริหาร  ประธานกรรมการ 

            การศึกษา  -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัย       
   ธรรมศาสตร� 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, 
University of Pennsylvania, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries (CGI) รุ?น  
Exclusive ป� 2557 โดยสมาคมส?งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร?วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ?น 58/2548 โดยสมาคมส?งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปTองกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ?นท่ี 344) 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูZบริหารระดับสูง (รุ?นท่ี 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน 
- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผูZบริหารระดับสูงดZานวิทยาการพลังงาน โดย 
สถาบันวิทยาการพลังงาน ป� 2561 

ป2ท่ีดํารงตําแหน)งกรรมการ 20 ป� ต้ังแต?วันท่ี 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต?อวาระมาตลอด โดยล?าสุด 
        ไดZรับแต?งต้ังเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2562 

การดํารงตําแหน)งป4จจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุ?มของ
บริษัทจดทะเบียน 
( จํานวน 7 บริษัท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559-ปdจจุบัน 
2544-2559 
 
2544-ปdจจุบัน 
2554-ปdจจุบัน 
2561-ปdจจุบัน 
2542-ปdจจุบัน 
 
 
2560-ปdจจุบัน 
2562-ปdจจุบัน 
 
2561-ปdจจุบัน  
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ/ประธาน
เจZาหนZาท่ีบริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 
กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการ 
การลงทุน 
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีต้ี จํากัด 
บริษัท ทรีนีต้ี แอfดไวซอร่ี 2001 จํากัด 
บริษัท ทรีนีต้ี  วัน จํากัด 
บริษัท แลนด�แอนด�เฮZาส� จํากัด (มหาชน)  
 
 
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุfป โฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) 
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                                                                                                                เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 
 

• ไม?เปiนบริษัท 
จดทะเบียน 
( จํานวน 8 บริษัท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563– ปdจจุบัน 
 
 
 
2564-ปdจจุบัน 
2557-ปdจจุบัน 
2560-ปdจจุบัน 
2543-ปdจจุบัน 
 
 
 
2551-ปdจจุบัน 
 
 
2553-ปdจจุบัน 
2562-ปdจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท/
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนด 
ค?าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
คณะอนุกรรมการจัดทํา
บันทึกขZอตกลงและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจสาขาขนส?ง 
ท่ีปรึกษาหลักสูตร
เศรษฐศาสตร�มหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร�การเงิน) 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
อุปนายก 

บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 
 
 
 
บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท� จํากัด 
บริษัท การแพทย� สุขุมวิท 62 จํากัด 
บริษัท สมาร�ท ไอดี กรุfป จํากัด 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
 
 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย�ไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 

อาชีพหลัก    ผูZบริหาร 
การถือหุ-นในบริษัทฯ   7,311,250 หุZน หรือรZอยละ 3.41% ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
การเข-าร)วมประชุมในป2 2564 คณะกรรมการบริษัท     7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง  
ความสัมพันธ&ทางธุรกิจ ไม? มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก?อใหZ เกิดความขัดแยZ งทาง 

ผลประโยชน�ต?อบริษัท 
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เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 
2) ช่ือ – นามสกุล   นายไพโรจน& วโรภาษ 

อายุ    70  ป� 
ตําแหน)งกรรมการ/ผู-บริหาร  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา -ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�   

-ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern  
University, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส?งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016 โดย สมาคมส?งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 -Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ?น 
 11/2016 โดย สมาคมส?งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ?นท่ี 1/2016 โดย สมาคม
ส?งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ป2ท่ีดํารงตําแหน)งกรรมการ 20 ป� ต้ังแต?วันท่ี 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต?อวาระมาตลอด โดยล?าสุด 
        ไดZรับแต?งต้ังเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2562 หากไดZรับการอนุมัติใหZเปiนกรรมการบริษัท

อีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน?งรวมท้ังส้ิน 23 ป� 

การดํารงตําแหน)งป4จจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุ?มของ
บริษัทจดทะเบียน 
( จํานวน 2 บริษัท ) 
 
�ไม?เปiนบริษัท 
จดทะเบียน 
( จํานวน 3 บริษัท ) 
 

2545-ปdจจุบัน 
 
2548-ปdจจุบัน 
 
 
2548-ปdจจุบัน 
 
2564-ปdจจุบัน 
2564-ปdจจุบัน 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ประธานกรรมการ 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีต้ี จํากัด 
 
 
บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด� เซอร�วิส 
จํากัด 
บริษัท บูรพา พาวเวอร� เจเนอเรช่ัน จํากัด 
บริษัท บูรพา พาวเวอร� โฮลด้ิง จํากัด 

อาชีพหลัก    นักธุรกิจ 
การถือหุ-นในบริษัทฯ   14,062 หุZน หรือรZอยละ 0.007% ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
การเข-าร)วมประชุมในป2 2564 คณะกรรมการบริษัท    7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง  
  คณะกรรมการตรวจสอบ    5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง  
ความสัมพันธ&ทางธุรกิจ ไม? มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก?อใหZ เกิดความขัดแยZ งทาง 

ผลประโยชน�ต?อบริษัท/บริษัทย?อย ไม?เปiนกรรมการท่ีมีส?วนร?วมในการบริหารงาน
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดZรับเงินเดือนประจํา และไม?เปiนผูZใหZบริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย?อย รวมท้ังไม?เปiนญาติสนิทกับผูZบริหาร/ผูZถือหุZนรายใหญ?ของบริษัท/
บริษัทย?อย 
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เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 
3) ช่ือ – นามสกุล   นายสรยุตม& พรหมพจน& 

อายุ    72 ป� 
ตําแหน)ง กรรมการอิสระ 
การศึกษา   -ปริญญาตรี สาขา Political Sciences , 

Oakland University 
-ปริญญาโท สาขา  Asia Studies , University 
of Michigan 
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขามนุษย�
ศาสตร�  Pangasinan State University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  -หลักสูตรนักบริหารช้ันสูง รุ?นท่ี 4 
-หลักสูตรการปTองกันราชอาณาจักรภาครัฐร?วมเอกชน รุ?นท่ี 4 วิทยาลัยปTองกัน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 

ป2ท่ีดํารงตําแหน)งกรรมการ 4 ป� ต้ังแต?วันท่ี 22 ตุลาคม 2561 และมีการต?อวาระมาตลอด โดยล?าสุด 
        ไดZรับแต?งต้ังเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563 หากไดZรับการอนุมัติใหZเปiนกรรมการบริษัท

อีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน?งรวมท้ังส้ิน 7 ป� 
การดํารงตําแหน)งป4จจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุ?มของ
บริษัทจดทะเบียน 
( จํานวน 1 บริษัท ) 
 

�ไม?เปiนบริษัท 
จดทะเบียน 
 

2561-ปdจจุบัน 
 
 
 
 
-ไม?มีการดํารง
ตําแหน?ง- 

กรรมการอิสระ 
 
 
 
 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 

อาชีพหลัก    นักธุรกิจ 
การถือหุ-นในบริษัทฯ   681,300 หุZน หรือรZอยละ 0.30% ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
การเข-าร)วมประชุมในป2 2564 คณะกรรมการบริษัท     7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 
ความสัมพันธ&ทางธุรกิจ ไม? มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก?อใหZ เกิดความขัดแยZ งทาง 

ผลประโยชน�ต?อบริษัท/บริษัทย?อย ไม?เปiนกรรมการท่ีมีส?วนร?วมในการบริหารงาน
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดZรับเงินเดือนประจํา และไม?เปiนผูZใหZบริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย?อย รวมท้ังไม?เปiนญาติสนิทกับผูZบริหาร/ผูZถือหุZนรายใหญ?ของบริษัท/
บริษัทย?อย 
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เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 
4) ช่ือ – นามสกุล   นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช 

อายุ    62 ป� 
ตําแหน)ง กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค)าตอบแทน 
การศึกษา   -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
-ปริญญาตรี นิติศาสตร�บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ?นท่ี 150/2561 โดยสมาคมส?งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

ป2ท่ีดํารงตําแหน)งกรรมการ โดยไดZรับแต?งต้ังล?าสุดเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2565 (เขZาดํารงตําแหน?งแทนนาง
ขนิษฐา สรรพอาษา ซ่ึงครบวาระในการประชุมผูZถือหุZนน้ี) 

การดํารงตําแหน)งป4จจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุ?มของ
บริษัทจดทะเบียน 
( จํานวน 2 บริษัท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ไม?เปiนบริษัท 
จดทะเบียน 
( จํานวน 3 บริษัท ) 
 

ม.ค.2565-ปdจจุบัน 
 
 
2564-ปdจจุบัน    
 
        
2563-ปdจจุบัน           
 
 
 
 
 
 
2563-ปdจจุบัน 
2563-ปdจจุบัน 
2564-ปdจจุบัน 

กรรมการ/กรรมการสรร
หาและกําหนด
ค?าตอบแทน 
ประธานเจZาหนZาท่ีบริหาร/                 
ประธานกรรมการการ
ลงทุน 
กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค?าตอบแทน/            
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง   
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส� จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส� จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อินโน ฮับ จํากัด 
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 
บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด 
ประเทศกัมพูชา    

อาชีพหลัก    นักธุรกิจ 
การถือหุ-นในบริษัทฯ   ไม?มี  
การเข-าร)วมประชุมในป2 2564 -  
ความสัมพันธ&ทางธุรกิจ ไม? มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก?อใหZ เกิดความขัดแยZ งทาง 

ผลประโยชน�ต?อบริษัท 
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                                                                                                      เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 

 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนาจํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ได�กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว� ซ่ึงเข�มงวดเท�ากับข�อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยB และตลาดหลักทรัพยBแห�งประเทศไทยซ่ึงมีความเข�มงวดมากข้ึนและได�รวม
คุณสมบัติเดิมท่ีบริษัทได�กําหนดไว� ดังน้ี 

1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นราย
ใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ท้ังน้ีให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเก่ียวข�องของกรรมการอิสระราย
น้ันๆ ด�วย 

2. ไม�เปIน/เคยเปIนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน  ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�เงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย�ง เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปFก�อนได�รับการแต�งต้ัง 

3. ไม�มีความสัมพันธBทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งใน
ลักษณะท่ีเปIนบิดา มารดา คู�สมรส พ่ีน�อง บุตร หรือคู�สมรสของบุตรของผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ได�รับการเสนอให�เปIนผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย�อย 

4. ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธBทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ในลักษณะท่ีอาจเปIนการขัดขวางการใช�วิจารณญาน อย�างอิสระของกรรมการ
อิสระ รวมท้ังไม�เปIนหรือเคยเปIนผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการอิสระ หรือผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมี
ความสัมพันธBทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย�ง เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปFก�อนได�รับการแต�งต้ัง โดยท่ีนิยามของความสัมพันธBทาง
ธุรกิจให�เปIนไปตามท่ีประกาศสํานักงาน กลต. กําหนด 

5. ไม�เปIนหรือเคยเปIนผู�สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง และไม�เปIนผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการ
ของสํานักงานบัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปFก�อนได�รับการแต�งต้ัง 

6. ไม�เปIนหรือเคยเปIนผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการเปIนท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ได�รับค�าบริการเกินกว�า 2 ล�านบาทต�อปFจากบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ท้ังน้ีในกรณีท่ีผู�ให�บริการเปIนนิติบุคคล ให�รวมถึงการเปIนผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการ
อิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 
ปFก�อนได�รับการแต�งต้ัง 

7. ไม�เปIนกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังขึ้นเพ่ือเปIนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเปIนผู�ท่ี
เก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

8. ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเปIนการแข�งขันท่ีมีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย�อย หรือไม�เปIนหุ�นส�วนท่ีมีนัยใน
ห�างหุ�นส�วน หรือเปIนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ�นเกินร�อยละหน่ึงของ
จํานวนหุ�นท่ีมีสทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเปIนการแข�งขันท่ีมีนัยกับบริษัทหรือ
บริษัทย�อย 

9. ไม�มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเปIนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 6      

ช่ือ – นามสกุล   นายอุดมศักด์ิ โรจนIวิบูลยIชัย 
อายุ    66 ปF   
ตําแหน�งกรรมการ   กรรมการ 
การศึกษา  -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ม.หอการค�าไทย 
  -ปริญญาโท พาณิชยศาสตรBมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณB   
   มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  -นักบริหารการคลัง รุ�นท่ี 1 ปF 2553 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง 
   กระทรวงการคลัง  

-TLCA Executive Development Program (EDP8) ปF 2554 ตลาดหลักทรัพยB
แห�งประเทศไทย สมาคมจดทะเบียนไทยและสถาบันวิทยาการตลาดทุน  
-ประกาศนียบัตรช้ันสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ�น
ท่ี 12 ปF 2556-2557 สถาบันพระปกเกล�า  
-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) Thai 
Institute of Directors (IOD) ปF 2558 รุ�นท่ี 6 
-หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ�นท่ี 21 (วตท.21) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน  
-หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด�านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.รุ�นท่ี 3) ปF 2559  
-หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 24/2016) ปF 2559 
Thai Institute of Directors (IOD)  
-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ�น 131/2016) ปF 2559 Thai 
Institute of Directors (IOD)  
-หลักสูตร Director Certification Program (DCP 248) ปF 2560 Thai Institute 
of Directors (IOD)  
-หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส 9) ปF 2562 สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (คปภ.) 

ป1ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ เสนอเพ่ือพิจารณาแต�งต้ังในคราวน้ี 
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การดํารงตําแหน�งป7จจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุ�มของ
บริษัทจดทะเบียน 
(จํานวน 1 บริษัท) 
 

• ไม�เปIนบริษัทจด
ทะเบียน 
(จํานวน 1 บริษัท) 
 

• องคBกรอ่ืนๆ 
 

2559 – ปKจจุบัน 
  
 
 
 
2561 – ปKจจุบัน 
 
 
 
2562 – ปKจจุบัน 
 
 

กรรมการ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค�าตอบแทน 
 
ประธานบริษัท 
 
 
 
ท่ีปรึกษา
คณะกรรมาธิการ
การเงินการคลัง 

บมจ.สยามราชธานี  
 
 
 
 
บมจ.เทอรBราไบทBเน็ทโซลูช่ัน 
 
 
 
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  
สภาผู�แทนราษฎร 

อาชีพหลัก    นักธุรกิจ 
การถือหุ
นในบริษัทฯ  -ไม�มี- 
การเข
าร�วมประชุมในป1 2564 -ไม�มี- 
ความสัมพันธIทางธุรกิจ ไม�มีความสัมพันธBทางธุรกิจในกิจการอื่นท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทาง 

ผลประโยชนBต�อบริษัท 
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ส่ิงท่ีส�งมาด
วยลําดับท่ี 3 
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู
ถือหุ
นคร้ังท่ี 20 บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
วันศุกรIที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

เพื่อให�การประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทจดทะเบียนเปIนไปด�วยความโปร�งใส ชอบธรรม และเปIนประโยชนBต�อผู�ถือหุ�น   บริษัทจึง
เห็นควรกําหนดให�ขั้นตอนการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ รวมท้ังจัดให�มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปIนผู�ถือ
หุ�น หรือผู�แทนของผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุม ท้ังน้ี เน่ืองจากผู�ถือหุ�นบางรายอาจยังไม�คุ�นเคยกับข�อพึงปฏิบัติท่ีนํามาใช�ในการ
ประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ�อนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปIนผู�ถือหุ�น หรือผู�แทนของผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิ
เข�าร�วมประชุมแต�ละรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1.  การลงทะเบียน 

 ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได�ต้ังแต�
เวลา 13.00 น. ของวันท่ี 29 เมษายน 2565 เปIนต�นไป 

2.  การเข
าประชุมด
วยตนเอง 

 ให�แสดงบัตรประจําตัวฉบับจริง ได�แก� บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข�าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู�ถือหุ�นชาวต�างประเทศ) ในการลงทะเบียน 

3.   การมอบฉันทะ 

 3.1 ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ีแนบมาพร�อมน้ี หรืออาจใช�แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�น
เปIนผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปIนผู�รับฝากและดูแลหุ�น) ท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนด 

 3.2 กรณีท่ีผู�ถือหุ�นประสงคBจะมอบฉันทะให�กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให�กรรมการท่ีมีรายชื่อต�อไปน้ี ซ่ึงไม�มี
ส�วนได
เสียพิเศษในวาระการประชุมท่ีเสนอในคร้ังนี้  
 1)  นายอภิชาติ อาภาภิรม  ตําแหน�ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปF อยู�
บ�านเลขท่ี 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร�าว 23) ถนนลาดพร�าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ 
 2)  ดร. ปKญจะ เสนาดิสัย  ตําแหน�ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 74 ปF อยู�บ�านเลขท่ี 
10 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 
 3)  นายชาญชัย กงทองลักษณB  ตําแหน�ง  กรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร (มิได�เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปF 
อยู�บ�านเลขท่ี 98/69 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   

 3.3  เพ่ือความสะดวก โปรดจัดส�งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุข�อความครบถ�วนสมบูรณBแล�วพร�อมติดอากรแสตมป� 20 บาท
มายังบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรB ชั้น 26 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ  เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามท่ีอยู�ของกรรมการ ก�อนวันประชุมล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 1 วัน 

เอกสารท่ีใช
ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก)  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผู�มอบฉันทะ พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาว

ต�างประเทศ) ของผู�มอบฉันทะซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�มอบฉันทะ 
(ข) ผู�รับมอบฉันทะต�องแสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ฉบับจริง 
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(2) นิติบุคคล 
 (ก)  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร�อม

ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ�ามี) 
(ข)   กรณีผู�มอบฉันทะเปIนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศ ให�แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให�ไม�เกิน 

1 ปF  โดยกรมทะเบียนการค�า กระทรวงพาณิชยB ซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร�อม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ�ามี) 

 กรณีผู�มอบฉันทะเปIนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต�างประเทศ ให�แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกให�
ไม�เกิน 1 ปF  โดยหน�วยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันต้ังอยู� ซ่ึงจะต�องผ�านการรับรองจากโน
ตารีพับบลิค (Notary Public) และลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร�อมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถ�ามี) 

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ของกรรมการผู�มีอํานาจท่ีได�ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ 

(ง) ผู�รับมอบฉันทะต�องแสดงบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ฉบับจริง 

(3) คัสโตเดียน (Custodian) 
(ก)   หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจของคัสโตเดียน  
(ข)  หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นซ่ึงเปIนนักลงทุนต�างประเทศมอบหมายให�คัสโตเดียนเปIนผู�ดําเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจของคัสโตเดียน 
(ค)  หนังสือยืนยันว�าคัสโตเดียนได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจของคัสโตเดียน 
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ของผู�มีอํานาจของคัสโตเดียนท่ีได�ลง

นามในหนังสือมอบฉันทะ 
(จ) ผู�รับมอบฉันทะต�องแสดงบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ฉบับจริง 

 4. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
4.1 ผู�ถือหุ�นแต�ละรายมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือ และการออกเสียงในแต�ละวาระ ผู�ถือหุ�นแต�ละรายมีสิทธิออก

เสียงเพียงทางใดทางหน่ึง จะแบ�งหุ�นเพ่ือลงคะแนนเสียงเปIนหลายทางไม�ได�  
4.2 มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นในกรณีปกติ หากไม�มีผู�ใดแสดงความเห็นคัดค�าน หรือแสดงความเห็นเปIนอย�างอื่น นอกเหนือจากท่ี

ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให�ถือว�าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปIนเอกฉันทB 
4.3 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นต�องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหน่ึงในทางท่ีแตกต�างไปจากข�อเสนอ ให�กรอกบัตรลงคะแนนของ

วาระน้ัน (สําหรับผู�คัดค�านหรืองดออกเสียง) 
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู�รับมอบฉันทะจะต�องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู�มอบฉันทะระบุในหนังสือ

มอบฉันทะเท�าน้ัน 
4.5 ผู�ถือหุ�นท่ีมีส�วนได�เสียเปIนพิเศษในเร่ืองใด ห�ามมิให�ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และประธานในท่ีประชุมอาจเชิญให�ผู�

ถือหุ�นน้ันออกนอกห�องประชุมช่ัวคราวก็ได�    
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

 

ทําท่ี………………………………….………...……….. 

Made at 

วันท่ี…………..เดือน……………………. พ.ศ.………….. 

Date   Month  Year  

(1) ข�าพเจ�า………………………….…………………………..…………………….….สัญชาติ………..……. อยู�บ�านเลขท่ี …...………ถนน……………….…………………………… 

I/We                         Nationality Residing at No.            Road 

แขวง……………………………………...………..…… เขต……………………………...…………………..……..จังหวัด…………………………………..… รหัสไปรษณียB……………………….… 

Kwaeng                     Khet        Province       Postal code 

(2)  เปIนผู�ถือหุ�นของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ิน…………..………………….หุ�น 

being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding                               shares in total 

และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ.......................................... เสียง ดังน้ี 

and voting rights                                      votes divided as follows: 

  หุ�นสามัญ ........................................ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ....................................... เสียง 
  Common share            shares with voting rights             votes 

  หุ�นบุริมสิทธ์ิ ..................................... หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ....................................... เสียง 
  Preferred share             shares with voting rights              votes 

(3) ขอมอบฉันทะให�        1. …..………...…………..……………………………………… อายุ……..…..….ปF อยู�บ�านเลขท่ี………….… ซอย……………………….…….… 

wish to appoint         Age         years  Residing at No.           Soi 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียB……………………หรือ 

Road  Kwaeng   Khet     Province       Postal code  or   

 2. . …..………...…………..……………...................................….. อายุ……..….ปF   อยู�บ�านเลขท่ี…………………..…..  ซอย……………………………..… 

                            Age      years   Residing at No.               Soi 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียB……………………หรือ 

Road  Kwaeng   Khet    Province       Postal code  or  

  3. .…..………...…………..……………............................................... อายุ……..….ปF   อยู�บ�านเลขท่ี…………………..….. ซอย…………..………….…….… 

                            Age       years   Residing at No.                Soi  

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียB……………………หรือ 

Road  Kwaeng   Khet    Province       Postal code  or   

 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม  ตําแหน�ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปF อยู�
บ�านเลขท่ี 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร�าว 23) ถนนลาดพร�าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Abhichart  Arbhabhirama, Position  Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 75 
years, resides at 39/5 Soi Arbhabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok or 

5. ดร. ปKญจะ เสนาดิสัย  ตําแหน�ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 74 ปF อยู�บ�านเลขท่ี 
10 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Panja Senadisai, Position  Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 74 years, resides 
at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or 

6. นายชาญชัย กงทองลักษณB  ตําแหน�ง  กรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร (มิได�เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 62 
ปF อยู�บ�านเลขท่ี 98/69 หมู�ท่ี 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   

 Mr. Charnchai Kongthongluck, Position  Chief Executive Officer  (not an independent director), age 62 years, resides at 
98/69 Moo 3 ,Salaya, Phuthamonthon, Nakhonpathom    

ติดอากรแสตมป์ 

�� บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปIนผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมผู�ถือหุ�น
สามัญ คร้ังท่ี 20 ซ่ึงกําหนดประชุมกันในวันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอรB 
เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 
20 which will be held on April 29, 2022 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang 
Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all 
respects. 

 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…………….ผู�มอบฉันทะ 

Signed                 Grantor 
       (………………………………………………………………..………….) 

วันท่ี ..................../........................./.................... 
Date 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………………………....ผู�รับมอบฉันทะ 

Signed                  Grantee 
       (…………………………………………………………………..……….) 

วันท่ี ..................../........................./.................... 
Date 

 

หมายเหตุ / Remarks 

ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปIนผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยก
จํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 
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 

 

ทําท่ี………………………………….………...……….. 

Made at 

วันท่ี…………..เดือน……………………. พ.ศ.………….. 

Date   Month  Year  

(1) ข�าพเจ�า………………………….…………………………..…………………….….สัญชาติ………..……. อยู�บ�านเลขท่ี …...………ถนน……………….…………………………… 

I/We                         Nationality Residing at No.            Road 

แขวง……………………………………...………..…… เขต……………………………...…………………..……..จังหวัด…………………………………..… รหัสไปรษณียB……………………….… 

Kwaeng                     Khet        Province       Postal code 

(2)  เปIนผู�ถือหุ�นของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ิน…………..………………….หุ�น 

being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding                               shares in total 

และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ.......................................... เสียง ดังน้ี 

and voting rights                                      votes divided as follows: 

  หุ�นสามัญ ........................................ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ....................................... เสียง 
  Common share            shares with voting rights             votes 

  หุ�นบุริมสิทธ์ิ ..................................... หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ....................................... เสียง 
  Preferred share             shares with voting rights              votes 

(3) ขอมอบฉันทะให�        1. …..………...…………..………………………………………    อายุ……..…..….ปF อยู�บ�านเลขท่ี………..… ซอย……………………….…….… 

wish to appoint            Age         years  Residing at No.  Soi 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียB……………………หรือ 

Road  Kwaeng   Khet     Province       Postal code  or   

 2. . …..………...…………..……………....................................….. อายุ……..….ปF   อยู�บ�านเลขท่ี…………………..…..   ซอย……………………………..… 

                            Age      years   Residing at No.                 Soi 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียB……………………หรือ 

Road  Kwaeng   Khet    Province       Postal code  or  

  3. .…..………...…………..……………............................................... อายุ……..….ปF   อยู�บ�านเลขท่ี…………………..…..   ซอย…………………….…….… 

                            Age       years   Residing at No.                  Soi 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียB……………………หรือ 

Road        Kwaeng   Khet    Province       Postal code   or  

 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม  ตําแหน�ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปF อยู�
บ�านเลขท่ี 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร�าว 23) ถนนลาดพร�าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Abhichart  Arbhabhirama, Position  Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 75 years, 
resides at 39/5 Soi Arbhabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok or 

5. ดร. ปKญจะ เสนาดิสัย  ตําแหน�ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 74 ปF อยู�บ�านเลขท่ี 10 
ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Dr. Panja Senadisai, Position  Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 74 years, resides at 
10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or 

6. นายชาญชัย กงทองลักษณB  ตําแหน�ง  กรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร (มิได�เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปF 
อยู�บ�านเลขท่ี 98/69 หมู�ท่ี 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   

 Mr. Charnchai Kongthongluck, Position  Chief Executive Officer  (not an independent director), age 62 years, resides at 98/69 
Moo 3 ,Salaya, Phuthamonthon, Nakhonpathom   

ติดอากรแสตมป์ 

�� บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 
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 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปIนผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมผู�
ถือหุ�นสามัญ คร้ังท่ี 20 ซ่ึงกําหนดประชุมกันในวันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาว
เวอรB เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 
which will be held on April 29, 2022 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang 
Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

(4)  ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังน้ี  ดังน้ี 

   I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:   

 วาระท่ี 1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 

Agenda   Subject:   To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 19 on April 23, 2021. 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 2  เร่ือง  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปFส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

Agenda     Subject:  To consider and acknowledge the company’s operating  results for  the  year  ended  December 31, 2021. 

วาระท่ี 3  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปFส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

Agenda  Subject:   To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2021. 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 4.1  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปF 2564 

 Agenda    Subject:  To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2021. 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 4.2  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติการจ�ายปKนผลสําหรับปF 2564 

Agenda    Subject:   To consider and approve dividend payment for the year 2021. 
(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
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วาระท่ี 5.1  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda   Subject:  To consider and appoint new directors to replace the retiring directors 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                  การแต�งต้ังกรรมการท้ังชุด / The appointment of all Directors 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
                                   การแต�งต้ังกรรมการเปIนรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows: 

 1.  ชื่อกรรมการ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศB 
   Director Name Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong  

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
 2.  ชื่อกรรมการ นายไพโรจนB วโรภาษ 
               Director Name Mr. Pairote Varophas  

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
 3.  ชื่อกรรมการ นายสรยุตมB พรหมพจนB 
               Director Name Mr. Sorayouth Prompoj 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
 4.  ชื่อกรรมการ นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช 
              Director Name Mr. Kanavuti Wattanateerach  

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระท่ี 5.2  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
Agenda    Subject:  To consider and approve directors’ remuneration 

1)   พิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปF 2564 
To acknowledge extra remuneration for the year 2021 

2)   พิจารณาและอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการประจําปF 2565 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2022 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 6    เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมกรรมการและแต�งต้ังกรรมการใหม� 
Agenda    Subject:  To consider and appoint a new director 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
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วาระท่ี 7  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีสําหรับปF  2565 
Agenda  Subject:     To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2022 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 8  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ�นกู� 
Agenda  Subject:     To consider and approve the increase of issuance and offering of the Debentures limit 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                       เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม�เปIนไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให�ถือว�าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม�ถูกต�องและไม�ใช�เปIนการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น 

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.    

(6)  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม�ได�ระบุความประสงคBในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว�ไม�ชัดเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข�อเท็จจริงประการใด 
ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต�กรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไม�ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 

Any acts or performance caused by the Proxy at the above meeting, except for the votes against my/our specified above, shall be 
deemed as my/our acts and performance in all respects. 
 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู�มอบฉันทะ 

Signed                   Grantor 

     (..................................................................) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 
Date 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู�รับมอบฉันทะ 

Signed                   Grantee 

     (.................................................................) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 

     Date 
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หมายเหตุ  
1.  ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปIนผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยก

จํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 
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. 

2.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปIนรายบุคคล 

 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. 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว�าวาระท่ีระบุไว�ข�างต�น  ผู�รับมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ในใบประจําต�อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําต�อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปIนผู�ถือหุ�นของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
  Grant of proxy as a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited 
   

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 20 ในวันท่ี 29 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ี
ทาวเวอรB เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 which will be held on April 29, 2022 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th 
floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as may be 
adjourned. 
 

 วาระท่ี............................... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda        Subject   

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

 วาระท่ี............................... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda        Subject   

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

 วาระท่ี............................... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda        Subject   

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

 วาระท่ี............................... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda        Subject   

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคBของข�าพเจ�า ดังน้ี 

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 



แบบ ข. 

หนา้ที� 39 หน้า.................ของจาํนวน...............หน้า 

วาระท่ี............เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต�อ) 
Agenda             Subject:  To consider and appoint new directors to replace the retiring directors (con’t) 

 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�ารายการในใบประจําต�อแบบพิมพBหนังสือมอบฉันทะถูกต�องและเปIนความจริงทุกประการ 

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

ลงช่ือ.................................................................ผู�มอบฉันทะ 

Signed                  Grantor 

     (..................................................................) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 
 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู�รับมอบฉันทะ 

Signed                  Grantee 

     (.................................................................) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 
Date
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ส่ิงท่ีส�งมาด
วยลําดับท่ี 4 

 
ข
อบังคับของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู
ถือหุ
น 
 

ข�อ 17. ให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑBและวิธีการดังต�อไปน้ี 
1) ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท�ากับหน่ึงหุ�นต�อหน่ึงเสียง 
2) ผู�ถือหุ�นแต�ละคนจะต�องใช�คะแนนเสียงท่ีมีอยู�ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปIนกรรมการก็

ได� แต�จะแบ�งคะแนนเสียงให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม�ได� 
3) บุคคลซ่ึงได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปIนผู�ได�รับการเลือกต้ังเปIนกรรมการเท�าจํานวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันให�ผู�เปIนประธานเปIนผู�ออกเสียงชี้ขาด 

ข�อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปFทุกคร้ัง กรรมการจะต�องออกจากตําแหน�งอย�างน�อยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ�า
จํานวนกรรมการจะแบ�งออกให�เปIนสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�เคียงท่ีสุดกับส�วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งในปFแรก และปFท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให�จับสลากว�าผู�ใดจะออก ส�วนปF
หลัง ๆ ต�อไป ให�กรรมการท่ีอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดเปIนผู�ออกจากตําแหน�ง 

 กรรมการผู�ออกจากตําแหน�งไปน้ันอาจจะเลือกเข�ารับตําแหน�งอีกก็ได� 
ข�อ 22. ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น อาจลงมติให�กรรมการคนใดออกจากตําแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า

สามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง (1/2) ของ
จํานวนหุ�นท่ีถือโดยผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข�อ 33. การจ�ายเงินค�าตอบแทนและบําเหน็จให�แก�กรรมการให�เปIนไปตามมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงประกอบ ด�วยคะแนนเสียงไม�
น�อยกว�าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 

 กรรมการมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนBตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข�อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเปIนจํานวนแน�นอนหรือวางเปIนหลักเกณฑB
และจะกําหนดไว�เปIนคราวๆ ไป หรือจะให�มีผลตลอดไปจนกว�าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได� 

 ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม�กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ�างของบริษัท ซ่ึงได�รับเลือกต้ังเปIนกรรมการ 
ในอันท่ีจะได�รับค�าตอบแทนและผลประโยชนBในฐานะท่ีเปIนพนักงาน หรือลูกจ�างของบริษัท 

 การจ�ายค�าตอบแทนตามวรรคข�างต�นจะต�องไม�ขัดหรือแย�งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการท่ีเปIนอิสระตามท่ีกฎหมายว�า
ด�วยหลักทรัพยBและตลาดหลักทรัพยBจะกําหนด 

ข�อ 34. การประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทให�จัดขึ้น ณ ท�องท่ีอันเปIนท่ีตั้งสํานักงานใหญ�ของบริษัท หรือจังหวัดใกล�เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

ข�อ 35. ให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นอย�างน�อยปFละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช�นว�าน้ีให�เรียกว�า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล�าว
ให�จัดให�มีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปFบัญชีของบริษัท  

 การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่น ๆ ให�เรียกว�า “ประชุมวิสามัญ” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึง

ในห�า (1/5) ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด หรือจํานวนผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าย่ีสิบห�า (25) คน ซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�
น�อยกว�าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมดเข�าช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร�องขอให�คณะกรรมการ
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เรียกประชุมผู�ถือหุ�นก็ได� โดยในหนังสือร�องขอน้ันจะต�องระบุว�าให�เรียกประชุมเพ่ือการใดไว�ให�ชัดเจน คณะกรรมการต�องจัด
ประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 

ข�อ 36. ในการบอกกล�าวเรียกประชุมผู�ถือหุ�นน้ัน ให�คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน  เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมพร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว�าเปIนเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พร�อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล�าว และจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นและนายทะเบียน
ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วันก�อนวันประชุม 

 อน่ึงคําบอกกล�าวเรียกประชุมผู�ถือหุ�นน้ัน ให�โฆษณาในหนังสือพิมพB ไม�น�อยกว�าสาม (3) วันก�อนวันประชุม 
ข�อ 37. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีจํานวนผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) เข�าร�วมประชุมไม�น�อยกว�าย่ีสิบห�า (25) 

คนหรือไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน
หุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จึงจะครบเปIนองคBประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใด เม่ือล�วงเวลานัดไปแล�วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าร�วมประชุม
ไม�ครบเปIนองคBประชุมตามท่ีกําหนดไว� หากว�าการประชุมผู�ถือหุ�นน้ันได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ การประชุมเปIนอัน
ระงับไป ถ�าการประชุมผู�ถือหุ�นน้ันมิใช�เปIนการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม� และให�ส�งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วันก�อน วันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม�จําเปIนต�องครบองคBประชุม 

ข�อ 38. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ผู�ถือหุ�นจะมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได� การมอบฉันทะจะต�อง
ทําเปIนหนังสือลงลายมือช่ือผู�มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให�มอบแก�ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกําหนดไว� ณ สถานท่ีประชุมก�อนผู�รับมอบฉันทะเข�าประชุม และอย�างน�อยให�มี
รายการดังต�อไปน้ี 
ก. จํานวนหุ�นท่ีผู�มอบฉันทะน้ันถืออยู� 
ข. ช่ือผู�รับมอบฉันทะ 
ค.  คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ข�อ 39. ประธานท่ีประชุมต�องดําเนินการประชุมให�เปIนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว� ในหนังสือนัดประชุม เว�นแต�ท่ีประชุม
จะมีมติให�เปล่ียนลําดับระเบียบวาระด�วยคะแนนเสียง ไม�น�อยกว�าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม  

 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล�ว ผู�ถือหุ�นซึ่งมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ�นท่ี
จําหน�ายได�ท้ังหมด จะขอให�ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว�ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได�  

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม�เสร็จตามวรรคหน่ึง  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู�ถือหุ�นเสนอในท่ีประชุมไม�
เสร็จตามวรรคสองแล�วแต�กรณี และจําเปIนต�องเลื่อนการพิจารณา ให�ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมคร้ัง
ต�อไป และให�คณะกรรมการส�งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม�น�อย
กว�าเจ็ด (7) วันก�อนการประชุม ท้ังน้ีให�โฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพB ไม�น�อยกว�าสาม (3) วันก�อนวัน
ประชุมด�วย 

ข�อ 40. ประธานกรรมการเปIนประธานท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม หรือไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� 
ถ�ามีรองประธานกรรมการ ให�รองประธานกรรมการเปIนประธาน ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติ
หน�าท่ีได� ให�ผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมเลือกผู�ถือหุ�นคนหน่ึงเปIนประธานในท่ีประชุม 

ข�อ 41. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ผู�ถือหุ�นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต�อหน่ึงหุ�น 
 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นมีส�วนได�เสียเปIนพิเศษในเร่ืองใด ผู�ถือหุ�นจะไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
ข�อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะต�องได�รับความเห็นชอบด�วยคะแนนเสียงข�าง

มากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว�นแต�จะกําหนดไว�เปIนอย�างอ่ืนในข�อบังคับน้ี หรือกรณีอ่ืน
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ตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว� หรือในกรณีดังต�อไปน้ีจะต�องได�รับคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสําคัญให�แก�บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปIนของบริษัท 
ค. การทํา แก�ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให�เช�ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให�บุคคล

อ่ืนเข�าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคBจะแบ�งกําไรขาดทุนกัน 
ง. การแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหBสนธิ หรือข�อบังคับของบริษัท 
จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

ข�อ 43. บริษัทอาจเพ่ิมทุนของบริษัทได� ด�วยการออกหุ�นใหม�โดยมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ี (3/4) 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข�อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว�ได� ด�วยการลดมูลค�าหุ�นแต�ละหุ�นให�ต่ําลง หรือลดจํานวนหุ�นให�
น�อยลง โดยมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ข�อ 51. การกู�เงินของบริษัทโดยการออกหุ�นกู�เพ่ือเสนอขายต�อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให�เปIนไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพยBและ
ตลาดหลักทรัพยB 
มติท่ีให�ออกหุ�นกู�ตามวรรคหน่ึงต�องใช�มติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ส่ิงท่ีส�งมาด
วยลําดับท่ี 5 
 

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู
ถือหุ
น คร้ังท่ี 20 
บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ณ ห
องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรI เลขที่ 179 ถนนสาทรใต
 แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร   
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ส่ิงท่ีส�งมาด
วยลําดับท่ี 6 

แนวปฏิบัติการเข
าร�วมประชุม 

เนื่องจากการแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุIใหม� 2019 (COVID-19) 

เน่ืองด�วยสถานการณBการแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ทวีการแพร�ระบาดต�อเน่ือง บริษัทมีความห�วงใยในสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู�ถือหุ�น พนักงานผู�ปฏิบัติหน�าท่ี ผู� ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องทุกท�าน รวมถึงได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการ
ดําเนินการการเฝ�าระวัง และป�องกันการแพร�ระบาดอย�างเข�มงวด จึงได�จัดทําแนวปฏิบัติในการเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปF 
2565 ซ่ึงสอดคล�องตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฏหมายท่ีเก่ียวข�อง ดังน้ี 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิไม�อนุญาตให�ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะ ท่ีอยู�ในกลุ�มเส่ียง เช�น เพ่ิงเดินทางไป-กลับจากประเทศ
กลุ�มเสี่ยง หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ หรือมีไข� ไอ จาม เข�าร�วมประชุม โดยเด็ดขาด ตามคําส่ังของกอง
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ท�านสามารถมอบฉันทะให�ผู�อื่นหรือกรรมการของบริษัทเข�าร�วมประชุมแทนได� โดยส�งหนังสือมอบฉันทะมาท่ีบริษัท 
ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามท่ีอยู�ของบริษัทก�อนวันประชุมล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 1 วัน  

2. บริษัทจะต้ังจุดคัดกรองผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�านอย�างเคร�งครัด ณ จุดลงทะเบียน บริเวณทางเข�า ช้ัน 25 ด�วยการ 

2.1 วัดอุณหภูมิร�างกาย  

2.2 แสดงข�อมูล/หลักฐานการได�รับวัคซีนป�องกันโรค COVID-19 ครบอย�างน�อย 2 เข็ม 

2.3 แสดงผลการตรวจหาเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ท่ีมีอายุไม�เกิน 72 ชั่วโมง 

2.4 ให�ผู�เข�าร�วมประชุมทําความสะอาดมือด�วยแอลกอฮอลB เจล 

2.5 ให�ผู�เข�าร�วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส�หน�ากากอนามัย และ/หรือหน�ากากผ�า ตลอดระยะเวลาท่ีร�วมงาน เพ่ือ
สุขอนามัยท่ีดีของตนเองและส�วนรวม 

ในกรณีท่ีพบผู
เข
าร�วมประชุมมีความเสี่ยง หรือไม�ยินยอมเข
าร�วมการคัดกรอง หรือไม�ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ี
บริษัทกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม�อนุญาตให
เข
าร�วมประชุม ท�านสามารถมอบฉันทะให
กรรมการของ
บริษัทเข
าร�วมประชุมแทนได
 

3. ภายในห�องประชุม จะจัดท่ีน่ังให�ผู�เข�าร�วมประชุมเว�นระยะห�างระหว�างเก�าอ้ีประมาณ 1 เมตร  และห�ามมิให�ผู�เข�าร�วม
ประชุมย�ายหรือเล่ือนเก�าอ้ีท่ีจัดให�ในทุกกรณี  

4. บริษัทจะงดการแจกของว�าง งดเสิรBฟชา กาแฟ และงดการรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด 
เน่ืองจากการรับประทานอาหารและ/หรือเคร่ืองด่ืมเปIนเหตุให�ไม�สามารถสวมหน�ากากอนามัย/ผ�าได�ตลอดเวลา 
รวมถึงการงดแจกรายงานประจําปF และรายงานความย่ังยืนประจําปF 2563 ในแบบรูปเล�มในวันประชุม เพ่ือลดการ
สัมผัสส่ิงของร�วมกับผู�อ่ืนและเพ่ือความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู�เข�าร�วมงานทุกท�าน 

5. หากผู�ถือหุ�นท�านใดมีความประสงคBส�งคําถามเก่ียวกับวาระการประชุมล�วงหน�า สามารถส�งได�ท่ี ir@trinitythai.com 
ก�อนวันประชุมอย�างน�อย 1 สัปดาหB เพ่ือท่ีบริษัทจะรวบรวมและนําเสนอในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

 


