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หนาที่ 1 

 
 
 
ที่ วฒ. ต. 013/2553 
 

วันที่ 22 มีนาคม  2553  

 

เรียน   ทานผูถือหุน 
  

หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 8 
 

 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 8 ในวันศุกรที่ 30 
เมษายน 2553 เวลา 14.00น. ณ หองธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซต ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรไดรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2552 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป 2552 

 4.1 อนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป 2552 

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จึงไมตองจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตาม
กฎหมายสําหรับป 2552  

4.2 อนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับป 2552 

ความเห็นคณะกรรมการ  เนื่องดวยบริษัทมีผลขาดทุนในการดําเนินงานในป 2552 คณะกรรมการจึงเห็นควรใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับป 2552 
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หนาที่ 2 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

5.1 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ ไดแก  1) นายศิรินทร นิมมานเหมินท         
2) นายพงศธร สิริโยธิน  3) นายพจน วิเทตยนตรกิจ และ  4) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ เนื่องดวยบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรู 
ความสามารถและมีประสบการณครบถวน อีกทั้งมีผลงานในการรวมบริหารกิจการของบริษัทดวยดีตลอดระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 
5.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องดวยบริษัทมีผลขาดทุนในการดําเนินงานในป 2552 คณะกรรมการจึงเห็นควรใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณางดจายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2552  และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 จํานวนรวม 
14,620,000 บาท โดยแบงเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสําหรับป 2553 จํานวน 4,620,000 บาทซึ่งเทากับป 2552 และ
กําหนดวงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2553 จํานวนไมเกิน 10 ลานบาท ซึ่งเงินบําเหน็จกรรมการป 2553 ใหเสนอขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนกอนการจายจริง 

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการให
เปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง 
จํากัด โดยนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 ทําหนาที่ผูสอบ
บัญชีประจําป 2553 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 170,000 บาท และสําหรับบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 
1,100,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตนเปนผูทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดทําหนาที่
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทหลักทรัพยอื่น 

 ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่บริษัทไดเขาถือหุนในบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ใน
สัดสวนรอยละ 0.8 จึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ ดํารงตําแหนงกรรมการ (ไมมีอํานาจจัดการ) 
ในบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
 



หนาที่ 3 

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  (ถามี) 

 อนึ่งในการประชุมตามกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 8  
ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน หากทานประสงคจะแตงตั้งใหบุคคล
อื่นเขารวมประชุมแทน โปรดกรอกขอความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะพรอม
เอกสารที่กําหนดใหประธานกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการกอนการเริ่มประชุม   

      ขอแสดงความนับถือ 
             บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
                  โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท 

       
       (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ) 

        ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

 
 



หนาที่ 4 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 7 

 
 
เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเมื่อวันอังคารที่  28  เมษายน  2552  เวลา 14.00 น. ณ  หองประชุมมูราโน ชั้น 2  โรงแรมตวันนา   ถนนสุรวงศ 
กรุงเทพมหานคร  
ผูเขารวมประชุม 
 บริษัทไดปดรับการลงทะเบียนเวลา 14.10 น. มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 49 คน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 
42 คน รวมทั้งส้ิน 91 คน รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 111,957,764 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชําระแลว 
175,552,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 63.77 ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ประธานจึงเปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 7 
เริ่มการประชุม 
 คุณศิรินทร นิมมานเหมินท ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนพรอมทั้งแจงจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม ซึ่ง
ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดปดรับการลงทะเบียนเวลา 14.10 น. กอนเขาวาระการประชุม ประธานได
แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม เพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน ดังนี้ 

1. ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
2. ผูถือหุนที่สงหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทไวนั้น 

บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนตามความประสงคของทานในแตละวาระไวแลว และจะนับรวมในการลงมติแตละวาระ
ตอไป 

3. ในทุกวาระ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอใหยกมือ และเมื่อประธาน
อนุญาตแลว ขอใหแถลงตอที่ประชุมกอนดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด แลวจึงเสนอความคิดเห็น
หรือคําถาม และขอใหเสนอความคิดเห็นหรือคําถามที่ตรงกับวาระเทานั้น หากประสงคจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น 
ขอใหเสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระตางๆ แลว 

4. ในกรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท 

5. ในกรณีที่ผูถือหุนตองการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกตางไปจากขอเสนอ ใหกรอกบัตรลงคะแนน
ของวาระนั้น (สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) และจัดสงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสําหรับ
วาระนั้น 

 ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนาโดยเผยแพรหลักเกณฑและขั้นตอนในการนําเสนอผานระบบหรือชองทางการ
ส่ือสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2552 โดยมีกําหนดใหนําสงไมเกินวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 
ซึ่งปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดนําเสนอแตอยางใด  

จากนั้น ประธานไดแนะนํากรรมการ กรรมการอิสระและผูบริหารที่เขารวมประชุม พรอมทั้งผูสอบบัญชี ดังนี้ 
กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ และไมเปนผูบริหารไดแก 
1. นายสุวิทย อุดมทรัพย 
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กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดแก 
1. นายปญจะ เสนาดิสัย ซึ่งดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนดวย 
2. นายไพโรจน วโรภาษ  
กรรมการและผูบริหาร ไดแก 
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ   ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช  ดํารงตําแหนงกรรมการอํานวยการ 
3. นางขนิษฐา สรรพอาษา   ดํารงตําแหนงกรรมการอํานวยการ 
ตัวแทนผูสอบบัญชี ไดแก  
1. นายพนมศักดิ์ เชาวกุล  

 สําหรับกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมในครั้งนี้คือ ดร. พงศธร สิริโยธิน นายอภิชาติ อาภาภิรม นายพจน วิเทตยนตรกิจ 
และนายสุรชัย สุขศรีวงศ เนื่องจากติดภารกิจในประเทศและตางประเทศ 
 เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานกลาวเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่  : 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 

 ประธานรายงานวาคณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญแลวเห็นวาตรงตามมติที่ประชุมผูถือหุน จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ซึ่งไดสงสําเนาใหผูถือหุนทุก
ทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

   
  มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2551 ตามที่ประธานเสนอ 

 
วาระที่  :  2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ประธานขอใหคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  ในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา  เปนปที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตหลายๆดานทั้งจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาไดสงสัญญาณออนแอ 
และราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแตตนป จนทําใหประเทศตางๆเกิดความวิตกในเรื่องของภาวะเงินเฟอที่พุง
สูงขึ้นเปนลําดับ มีการคาดการณวาอัตราเงินเฟอของประเทศไทยอาจพุงแตะ 2 หลักได จนทําใหรัฐบาลตองออกมาตรการเพื่อชวย
บรรเทาปญหาเงินเฟอ ในขณะเดียวกัน การเมืองในประเทศมีความรอนแรงจากคดีความตางๆของนักการเมือง และการชุมนุม
ตอตานรัฐบาลของกลุมพันธมิตรจนมีการประกาศใชพระราชกําหนดฉุกเฉิน ตอมาในเดือนกันยายน เกิดการปรับตัวลงอยางแรง
ของราคาน้ํามัน และเกิดวิกฤตที่สถาบันการเงินของสหรัฐฯ เขาสูภาวะลมละลายหรือขอความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ จนทํา
ใหเกิดการลมลงเปนลูกโซของธุรกิจตางๆ ทั่วโลก 

ภาวะธุรกิจหลักทรัพยโดยรวมมีความผันผวนอยางรุนแรง โดยมีดัชนีที่ต่ําสุดของปที่ 384.15 จุด และสูงสุดที่ 884.19 จุด 
และปดในวันทําการสุดทายของปที่ระดับ 449.96 จุด มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 3.98 ลานลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2550 ที่มี
มูลคา 4.27 ลานลานบาท คิดเปนปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวันมีมูลคา 16,118 ลานบาท ลดลงจากป 2550 ที่ 17,436 ลานบาท 
สําหรับบริษัทมีสวนแบงการตลาดป 2551 ที่รอยละ 2.23  เพิ่มขึ้นจากป 2550 ที่รอยละ 2.11  ซึ่งการเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมา
จากการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของบริษัท 

ในสวนของภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในป 2551 มีจํานวนทั้งส้ิน 
937,578 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 706,319 ลานบาทในป 2550 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.74 คิดเปนปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน
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จํานวน 8,837 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 5,219 สัญญาในป 2550 ซึ่งเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 69.32  หากคิดเปนมูลคาการซื้อขายเฉลี่ย 
ป 2551 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 3,811 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 2,884 ลานบาทในป 2550 บริษัทมีสวนแบงการตลาดรอยละ 
12.48 ลดลงจากป 2550 ที่รอยละ 13.41 ทั้งนี้ เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของคูแขงจาก 25 รายเปน 36 ราย 

ในป 2551 บริษัทไดดําเนินนโยบายขยายฐานรายได  โดยเพิ่มการใหบริการแกลูกคา  จากเดิมที่มุงเนนธุรกรรมการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทหุนทุน  เปนใหครอบคลุมหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุน ตราสารหนี้และอนุพันธ   ทั้งแกลูกคา
บุคคล และลูกคาที่ใชบริการการจัดการกองทุนสวนบุคคล   ตลอดจนบริษัทไดปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย  โดยให
ความสําคัญในการบริหารการลงทุนเพื่อบริษัทมากขึ้น   นอกจากนี้บริษัทยังคงใหความสําคัญในการบริหารงานอยางมีจริยธรรม 
โดยสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนป 2551 โดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ในระดับ “ดีเยี่ยม” ซึ่งเปนระดับที่ดีกวาป 2550 ที่ไดรับการจัด
ระดับ “ดี” รวมทั้งบริษัทยังไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนประจําป 2551 เปนบริษัทจดทะเบียนที่ไดคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือเปนปที่ 4 ติดตอกัน 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2551 มีความผันผวนระหวางแตละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย รายไดคา
นายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทลดลงจาก 237 ลานบาท เปน 220 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 7.18  
ในขณะที่รายไดคานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพิ่มขึ้นจาก 32 ลานบาท เปน 50 ลานบาทคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้น
รอยละ 56.51 ตามปริมาณการซื้อขายของตลาดที่เพิ่มขึ้น และมีรายไดจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยและการลงทุนใน
บริษัทรวมอีกรวม 50 ลานบาท ในขณะที่ การลงทุนในตราสารทุน  ตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายลวงหนาในป 2551 ทําใหบริษัท
มีรายไดจากการลงทุนรวม 64 ลานบาท โดยรวมทําใหรายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 493 ลานบาทเปน 415 ลานบาทหรือคิด
เปนอัตราการลดลงรอยละ 15.82   

สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารป 2551 ก็มีจํานวนลดลงจาก 402 ลานบาท เปน 374 ลานบาท โดย
คาใชจายหลักที่ลดลงคือคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลงจาก 246 ลานบาท เปน 214 ลานบาท ในขณะที่คาธรรมเนียมและ
บริการจายเพิ่มขึ้นจาก 51 ลานบาทเปน 57 ลานบาท ซึ่งเปนการผันแปรตามปริมาณการซื้อขายโดยเฉพาะการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาที่เพิ่มขึ้น ผลจากรายไดที่ลดลงมากกวาคาใชจายที่ลดลง ทําใหบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานลดลงจาก 78 ลาน
บาท เปน 27 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากการปรับตัวลงของราคาหลักทรัพยอยางรุนแรงและตอเนื่องในเดือนตุลาคมโดย
ดัชนีลดลงเกือบ 200 จุดจากสิ้นเดือนกันยายน สงผลใหหลักทรัพยที่เปนหลักประกันของลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยลด
มูลคาลง จนทําใหเกิดการบังคับขายหลักทรัพย ซึ่งทําใหบริษัทตองตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญในสวนของมูลหนี้ที่สูงกวามูลคา
หลักประกันจํานวน 142 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีขาดทุนสุทธิ 125 ลานบาท ซึ่งหนี้บางสวนอยูระหวางการผอนชําระและ
บางสวนอยูระหวางการฟองรอง 

รายละเอียดตางๆ ผูถือหุนสามารถพิจารณาเพิ่มเติมไดจากรายงานประจําป ที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม   

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2551 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ 
 

วาระที่  :  3  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ประธานขอใหคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรายงานสาระสําคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัต 
ไดรายงานสาระสําคัญของงบการเงินดังนี้ 

บริษัทไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และไดผานการตรวจสอบและรับรอง
โดยผูสอบบัญชีแลว ขอมูลที่สําคัญในงบดุลและงบกําไรขาดทุนมีดังนี้ 
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- บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,565 ลานบาทลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อส้ินป 2550 ที่มีจํานวน 2,323 ลานบาท ซึ่งสินทรัพยที่
ลดลงหลักไดแก บัญชีลูกหนี้สํานักหักบัญชี ซึ่งลดลงจากจํานวน 340 ลานบาทเมื่อส้ินป 2550 เปน 26 ลานบาท 
เมื่อส้ินป 2551 คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 92.43 รวมถึงการลดลงของลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยจาก 639 
ลานบาท ในป 2550 เปน 164 ลานบาทเมื่อส้ินป 2551  การลดลงของรายการลูกหนี้สํานักหักบัญชีดังกลาวมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา 3 วันทําการกอนวันส้ินป และบริษัทมี
สินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมในสัดสวนรอยละ 45.22 และไมมีเงินกูยืมคงคาง ณ ส้ินป 2551 

- ในสวนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 296.44 ลานบาท ลดลงรอยละ 66.98 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อส้ินป 
2550 ที่มีจํานวน 897.67 ลานบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกลาวเนื่องมาจากการลดลงของเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินจํานวน 285 ลานบาท และการลดลงของบัญชีเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งลดลงจากจํานวน 443.83 ลานบาท
เมื่อส้ินป 2550 เปน 175.77 ลานบาท เมื่อส้ินป 2551  การลดลงของรายการดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาของบริษัทยอย 3 วันทําการกอนวันส้ินปเชนกัน  

- สวนของผูถือหุนของบริษัทมีจํานวน 1,269.05  ลานบาทลดลงจากเมื่อส้ินป 2550 ที่มีจํานวน 1,425.31 ลานบาท 
เปนผลจากผลขาดทุนในป 2551 และในเดือนเมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผล
จากกําไรป 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 0.125 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 21.94 ลานบาท 

- ดานรายไดและคาใชจาย เปนไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แลว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีขาดทุน 125 ลานบาท 
งบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาวไดผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่ง

รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผูสอบบัญชีไดแสดงในรายงานประจําปที่สงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว   
 จึงขอเสนอวาที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังกลาว
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุน 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งคุณพรรณี ล้ิมปญญากุล ผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับการ
เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวและผลตอบแทนที่ไดรับจากเงินลงทุนดังกลาว   

 คุณขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการบริษัทไดชี้แจงตอที่ประชุมวาเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทประกอบดวย เงินลงทุนใน
หุนทุน  อนุพันธและตราสารหนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนของบริษัท และเพื่อการบริหารเงิน
สด โดยผลตอบแทนจากเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวนั้น มีอัตราผลตอบแทนที่ต่ํากวาในป 2550 ทั้งนี้  การลดลงของผลตอบแทน
ดังกลาวเปนไปตามสภาวะตลาดที่ผันผวนในป 2551  

 เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
  

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ตามที่เสนอ 

วาระที่  :  4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป 2551 
 

4.1 อนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 

ประธานแถลงวาตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ในป 2551 ที่ผานมาบริษัทมีกําไรสุทธิตามงบ
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การเงินเฉพาะกิจการจํานวน 47,233,777 บาท ซึ่งรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2550 คิดเปนจํานวนเงิน 2,361,689 บาท รวม
เปนทุนสํารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 25,062,437 บาท จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 
2,361,689 บาท  

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ 

 
มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย 111,948,764 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 งดออกเสียง 9,000 เสียง คิด

เปนรอยละ 0.01 และไมมีผูไมเห็นดวย จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติโดยเสียงขางมากอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตาม
กฎหมาย จํานวน 2,361,689 บาทตามที่เสนอ 

 
4.2 อนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับป 2551 

ประธานแถลงวาตามที่บริษัทไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลไวไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ และในป 2550 
ที่ผานมา ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 กําหนดใหแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยดวยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
สงผลใหการพิจารณาจายเงินปนผลตองไมเกินกวากําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ในการพิจารณาการ
จายเงินปนผลที่ผานมา บริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลเพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดดังกลาวจากกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม ซึ่งในป 2551 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 125 ลานบาท จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับป 2551    

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ 

  
มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมติงดจายเงินปนผลสําหรับป 2551 ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

5.1  อนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการของบริษัทตองออกจากตําแหนงเปนจํานวน
หนึ่งในสามเปนประจําทุกป และจากการเปดใหผูถือหุนสามารถนําเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเปนกรรมการ โดยมี
กําหนดใหนําเสนอภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ไมปรากฏวามีการนําสงเอกสารเพื่อนําเสนอบุคคลใดตอเลขานุการ ในปนี้
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน หนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ทาน ไดแก 
                       1) นายสุวิทย อุดมทรัพย      ตําแหนง  กรรมการ 
                       2) นายปญจะ เสนาดิสัย    ตําแหนง   กรรมการอิสระ 
                       3) นายสุรชัย สุขศรีวงศ     ตําแหนง  กรรมการ    
                       4) นางขนิษฐา สรรพอาษา   ตําแหนง  กรรมการ 
 

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระไดออกจากหองประชุมเพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณาอยางเปนอิสระ ประธานจึง
แถลงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยกรรมการลําดับที่ 1-3 เปนสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงถือวามีสวนได
เสียในการพิจารณาแตงตั้ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้ง โดยไดพิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหาที่บริษัท
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กําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตางๆที่เกี่ยวของ การปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา การดํารง
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทไดกําหนดนิยามคุณสมบัติตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งไดรวมคุณสมบัติที่บริษัทไดกําหนดไวเขมกวาเมื่อ
ปที่ผานๆมา ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม  

กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทานมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการและ
กรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด โดยเปนผูมีความรู ความสามารถและมีประสบการณครบถวน อีกทั้งมีผลงานในการรวมบริหาร
กิจการของบริษัทดวยดีตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง และไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  โดยขอใหที่
ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแตละทานแสดงอยูในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหนาที่ 17 ถึง 20 และลงมติเลือก
กรรมการเปนรายบุคคล หากมีผูถือหุนทานใดประสงคจะลงคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหนําสงบัตรลงคะแนนใหกับ
เจาหนาที่แยกสําหรับกรรมการแตละทาน 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ลงมติ 

มต ิ การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตั้งกรรมการแตละทาน เปนดังนี้  

ลําดับ ชื่อกรรมการ เห็นดวย, (%) ไมเห็นดวย, (%) งดออกเสียง, (%) 
1 นายสุวิทย อุดมทรัพย     111,955,764 

100% 
- - 

2 นายปญจะ เสนาดิสัย   111,873,764 
99.92% 

- 84,000* 
0.08% 

3 นายสุรชัย สุขศรีวงศ    111,955,764 
100% 

- - 

4 นางขนิษฐา สรรพอาษา 111,948,764 
99.99% 

- 9,000 
0.01% 

  หมายเหต:ุ * รวมคะแนนของกรรมการเองที่งดออกเสียง  

 สรุปวาที่ประชุมมีมติโดยเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการบริษัท 4 ทานตามรายชื่อขางตน โดยนายปญจะ เสนาดิสัย มี
คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดวย 

 
5.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอใหคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูนําเสนอ 

คุณภควัต แถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวาหามมิให
บริษัทจายเงิน หรือทรัพยสินอื่นใดแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งขอบังคับบริษัท ขอ 33 
กําหนดวา บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนกําหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบําเหน็จ
กรรมการสําหรับป 2551 และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ดังนี้  

ก)  พิจารณาอนุมัติงดจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2551  

ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6 ไดอนุมัติงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว 10 ลานบาท และตามเกณฑในการ
ประเมินไดแก ผลการดําเนินงานของบริษัท ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั้งใชขอมูลการจายคาตอบแทนในอดีตที่ผานมา และ
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ผลสํารวจการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันป 2550 ที่จัดทําและ
เปดเผยโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เนื่องดวยผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2551 บริษัทมีผลขาดทุนจํานวน 125 ลานบาท คณะกรรมการไดพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่พิจารณาตามเกณฑขางตน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงด
จายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2551 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผู
ถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผู
ถือหุนที่เขารวมประชุม ถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้ ไมมีสิทธิออกเสียง 

คุณภควัตไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ  

 
มติ  เนื่องจากกรรมการทุกทานที่เปนผูถือหุนงดออกเสียงจํานวน 7,381,250 เสียงในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงจึง

ประกอบดวยเห็นดวยจํานวน 104,567,514 เสียงคิดเปนรอยละ 93.40 และงดออกเสียงจํานวน 7,390,250 เสียง คิดเปนรอยละ 
6.60 จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจายเงิน
บําเหน็จกรรมการสําหรับป 2551 ตามที่เสนอ  

 
ข)  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 

สําหรับป 2552 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการจํานวน
รวม 14,620,000 บาท โดยแบงตามประเภทการจายดังนี้ 

1)  เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเชนเดียวกับป 2551 ดังนี้ 
1.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจายประธานกรรมการ 60,000 บาทตอเดือน กรรมการ 20,000 บาท

ตอเดือน 
1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหจายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท กรรมการ

ตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท  
2)  วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2552 ไมเกิน 10 ลานบาท และใหตัดจายจากบัญชีของปนั้น แตจะจายจริง

เมื่อผานความเห็นชอบจากผูถือหุน 

ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการจํานวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบงเปนเบี้ยประชุม 4,620,000 
บาท และบําเหน็จกรรมการไมเกิน 10 ลานบาท ทั้งนี้จํานวนเงินบําเหน็จกรรมการตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการจาย
จริง เชนเดียวกับวาระที่ผานมา คะแนนเสียงของวาระนี้ตองไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูถือหุนที่เขารวมประชุม ถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี้ ไมมีสิทธิออกเสียง 

คุณภควัตไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งคุณพรรณี ล้ิมปญญากุล ผูถือหุนซักถามวาเหตุใดจึง
กําหนดงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว 10 ลานบาท  

คุณภควัต กรรมการบริษัท ไดชี้แจงวาเปนตัวเลขที่กําหนดไวทุกป แตตั้งจริงจะขึ้นกับผลการดําเนินงานและจะตอง
นําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนจึงจะสามารถจายได 

เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณภควัตจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
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มติ  เนื่องจากกรรมการทุกทานที่เปนผูถือหุนงดออกเสียงจํานวน 7,381,250 เสียงในวาระนี้  การลงคะแนนเสียงจึง
ประกอบดวยเห็นดวยจํานวน 104,576,514  เสียงคิดเปนรอยละ 93.41 และงดออกเสียงจํานวน 7,381,250 เสียง คิดเปนรอยละ 
6.59 จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกวา 2 ใน  3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจาย
คาตอบแทนกรรมการป 2552 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  :  6   พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 2552 

ประธานแถลงวา คณะกรรมการพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2552 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปนี้ 

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182  หรือ 
2. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ 
3. นางนงลักษณ พุมนอย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172  
โดยผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเริ่มเปนผูสอบบัญชีใหแกบริษัทตั้งแตป 2550 ที่ผานมา ไมมีความสัมพันธหรือมี

สวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด รวมทั้งในปที่ผานมา 
บริษัทและบริษัทยอยไมไดรับบริการอื่นใดจากบริษัท สํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบ
บัญชีและบริษัทที่ผูสอบบัญชีสังกัด  

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดจัดหา
ผูสอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทแทน  

พรอมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทเปนจํานวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเทากับป 2551 ทั้งนี้ 
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯดวย ซึ่งเมื่อรวมคาสอบบัญชีของบริษัทฯและ
บริษัทยอยจะเปนจํานวนรวม 1,250,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่ลดลงจากปที่ผานมา 90,000 บาท สาเหตุหลักที่ลดคาสอบบัญชี เกิด
จากการจัดโครงสรางของบริษัท โดยโอนธุรกรรมตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากบริษัท ทรีนีตี้ โพลาริส ฟวเจอรส จํากัด
ไปใหกับบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัดเพื่อความคลองตัวในการใหบริการกับลูกคา 

ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปที่ผานมา เห็นวา ผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีไดตามมาตรฐาน มีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพยเปนอยางดี และใหบริการในการสอบทานการควบคุมงานดาน
คอมพิวเตอร รวมถึงการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแกบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคาสอบบัญชี
ดังกลาวเปนที่ยอมรับได  

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
 มติ  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสังกัดบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ตามรายชื่อที่
เสนอ  ทําหนาที่ผูสอบบัญชีประจําป 2552 และอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทเปนจํานวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมคาสอบ
บัญชีของบริษัทยอยจะเปนจํานวนรวม 1,250,000 บาท ตามที่เสนอ 

 ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไวในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมแลว มีผูถือหุน
ทานใดตองการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีขอซักถามอื่นใดหรือไม   
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เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่กรุณาสละ
เวลามาประชุมและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัทในวันนี้ และขอใหผูถือหุนสงคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไมไดใชแก
เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเปนเอกสารหลักฐาน และไดกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 15.10 น. 
 

 
       ลงชื่อ  ………………………………….. 
           (คุณศิรินทร นิมมานเหมินท) 
                 ประธานที่ประชุม 
 
 
ลงชื่อ  …………………………………… 
 (นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศแสน) 

       ผูบันทึกการประชุม      
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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาของผูถือหุน 
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 8 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 

ขอมูลเพ่ือการพิจารณา 
คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญแลวเห็นวาตรงตามมติที่ประชุมผูถือหุน  จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือ

หุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งไดจัดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1) 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ขอมูลเพ่ือการพิจารณา 
บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป 2552 (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 

2552  ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําปที่นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ขอมูลเพ่ือการพิจารณา 
บริษัทไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และไดผานการตรวจสอบและรับรอง

โดยผูสอบบัญชีแลว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชีไดแสดงใน
รายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว  
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป 2552 
  
4.1 อนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป 2552 

ขอมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหจัดสรรเปนจํานวนรอยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน   ในป 2552 ที่ผานมา บริษัทมีขาดทุน
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 15,527,546 บาท  จึงไมตองจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป 2552 
 
4.2 อนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับป 2552 

ขอมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 กําหนดใหแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยดวยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 

นโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไมเกินกวากําไรสะสมที่
ยังไมจัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมีขอมูลการจายเงินปนผลป 2550 และป 2551 และขอมูลกําไรสุทธิและกําไรสะสม
สําหรับป 2552 ดังนี้ 
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 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม 64,341,417 (125,230,889) (11,855,786) 
กําไรสะสมกอนจายปนผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 26,063,146 48,991,233 33,463,687 
กําไรสะสมกอนจายปนผลตามงบการเงินรวม 237,383,749 87,847,170 75,991,384 
เงินปนผลจาย     
-  รอยละของกําไรสุทธิ 

 
34.11% 

 
- 

นําเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนในครั้งนี้ 

 -  บาทตอหุน 0.125 0 
-   บาท                       21,944,000 0 

เนื่องจากในป 2552 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 11,855,786 บาท 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับป 2552  

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 

5.1 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอมูลเพ่ือการพิจารณา 

ดวยขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการของบริษัทตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนประจําทุกป โดย
ใหกรรมการที่อยูในวาระนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  ในปนี้กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก   

1) นายศิรินทร นิมมานเหมินท     ตําแหนง กรรมการอิสระ 
2) นายพงศธร สิริโยธิน    ตําแหนง กรรมการ 
3) นายพจน วิเทตยนตรกิจ ตําแหนง กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
4) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ  ตําแหนง กรรมการ 

 
นอกจากนี้ บริษัทไดเปดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถนําเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเปนกรรมการ ภายในวันที่ 15 

กุมภาพันธ 2553  อยางไรก็ตามไมปรากฎวามีการนําสงเอกสารเพื่อนําเสนอบุคคลใดตอเลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) จึงไดพิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหา
ที่บริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตางๆที่เกี่ยวของ การปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา การดํารง
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแตละทานแสดงอยูในเอกสาร
แนบ สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทไดพิจารณาคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูในเอกสารแนบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียใหความเห็นวา กรรมการที่ครบกําหนด
ออกตามวาระทั้ง 4 ทานมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด โดย
เปนผูมีความรู ความสามารถและมีประสบการณครบถวน อีกทั้งมีผลงานในการรวมบริหารกิจการของบริษัทดวยดีตลอด
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง และไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการได
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พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือก
กรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง   
 
5.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ขอมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวาหามมิใหบริษัทจายเงิน หรือทรัพยสินอื่นใดแก

กรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งขอบังคับบริษัท ขอ 33 กําหนดวา บําเหน็จกรรมการและ
คาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2552 
และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 ดังนี้ 

1)  พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2552 

ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 7 ไดอนุมัติงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว 10 ลานบาท และตามเกณฑในการ
ประเมินไดแก ผลการดําเนินงานของบริษัท  ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั้งใชขอมูลการจายคาตอบแทนในอดีตที่ผานมา 
และผลสํารวจการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันป 2550 ที่จัดทําและ
เปดเผยลาสุดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาตามเกณฑขางตน ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2552 
บริษัทมีผลขาดทุนจํานวน 11,855,786 บาท จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหงดจายเงินบําเหน็จ
กรรมการสําหรับป 2552  

2)  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 

สําหรับป 2553 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการจํานวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบงตามประเภทการจาย
ดังนี้ 

ก)  เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเชนเดียวกับป 2552 ดังนี้ 
• เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจายประธานกรรมการ 60,000 บาทตอเดือน กรรมการ 20,000 บาทตอ

เดือน 
• เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหจายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท กรรมการ

ตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท ขอบเขตหนาที่และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดง
ไวในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 

ข)  วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2553 ไมเกิน 10 ลานบาท และใหตัดจายจากบัญชีของปนั้น แตจะจายจริงเมื่อผาน
ความเห็นชอบจากผูถือหุน 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดแสดงในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แลว (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 

ขอมูลเพ่ือการพิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2553 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปนี้ 
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1. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516   
2. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970  
3. นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 

โดยผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด รวมทั้งในปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมไดรับบริการอื่นใดจากบริษัท 
สํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและบริษัทที่ผูสอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่
ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดจัดหาผูสอบบัญชีอนุญาต
อื่นของบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน  

พรอมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทเปนจํานวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเทากับป 2552 ทั้งนี้ 
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย ซึ่งเมื่อรวมคาสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอยจะเปนจํานวนรวม 1,100,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่ลดลงจากปที่ผานมา 150,000 บาท  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปที่ผานมา และใหความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัทวา ผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีไดตามมาตรฐาน มีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพยและตัวแทนสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาเปนอยางดี และใหบริการในการสอบทานการควบคุมงานดานคอมพิวเตอร รวมถึงการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีแกบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับได คณะกรรมการจึงขอ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2553 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทหลักทรัพยอื่น 

ขอมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามที่ไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนในบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)   ซึ่งบริษัทไดเขารวม

ลงทุนในสัดสวนรอยละ 0.8 ของทุนจดทะเบียน    ผูรวมทุนกลุมบริษัทหลักทรัพยไดเสนอรายชื่อนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 
กรรมการของบริษัทใหเปนตัวแทนกลุมฯเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)  แต
เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการหลักทรัพย ซึ่งเปนการแขงขันกับบริษัทยอยของ
บริษัท   จึงตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทกอนตาม พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา ๘๖   ที่กําหนดไววา  

“หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวน
ในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชน
ผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง” 

คณะกรรมการจึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ ดํารงตําแหนงกรรมการ (ไมมี
อํานาจจัดการ) ในบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
1)  ช่ือ – นามสกุล   นายศิรินทร นมิมานเหมินท 

อายุ    63 ป 
ตําแหนงกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 การศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต 

Stanford University 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี 
ปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ป 2545 – ปจจุบัน 

การดํารงตําแหนงปจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนและ

บริษัทในกลุมของ
บริษัทจดทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
• ไมเปนบริษัทจด

ทะเบียน 

2545 – ปจจุบัน 
 
 
2550 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
 
 
2551 - ปจจุบัน 
2539 – ปจจุบัน 
 
 
2543 – ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 
 
บมจ.ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
บมจ.ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 
 
บมจ.ล็อกซเลย 
บมจ.แอดวานซ อะโกร  
 
 
กลุมบริษัท นิยมพานิช จํากัด 
 

อาชีพหลัก    นักธุรกิจ 
การถือหุนในบริษัทฯ   5,000 หุน หรือรอยละ 0.003% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
การเขารวมประชุมในป 2552 คณะกรรมการบริษัท   9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 
ความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ผลประโยชนตอบริษัท/บริษัทยอย  ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา และไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทยอย รวมทั้งไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/บริษัทยอย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
 

2)  ช่ือ – นามสกุล   นายพงศธร สิริโยธิน 
อายุ    59 ป 
ตําแหนงกรรมการ  กรรมการ  
การศึกษา ปริญญาเอก ดานเศรษฐศาสตร 

     University of Cincinnati, U.S.A 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร วตท. รุนที่ 7  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

ปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ป 2545 – ปจจุบัน 

การดํารงตําแหนงปจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนและ

บริษัทในกลุมของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 

• ไมเปนบริษัทจด
ทะเบียน 

2545 – ปจจุบัน 
2541 – ปจจุบัน 
 
2544 – ปจจุบัน 
 
2547 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
รองกรรมการผูจัดการ
อาวุโส 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 
บมจ.บัตรกรุงไทย 
 
บจก.สายการบินนกแอร 
 

อาชีพหลัก    นักธุรกิจ 
การถือหุนในบริษัทฯ   ไมไดถือหุนบมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา   
การเขารวมประชุมในป 2552 คณะกรรมการบริษัท   2 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
ความสัมพันธทางธุรกิจ    ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ผลประโยชนตอบริษัท/บริษัทยอย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
 

3) ช่ือ – นามสกุล   นายพจน วิเทตยนตรกิจ 
อายุ    57 ป 
ตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
การศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) – 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร “Chairman 2000” - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ป 2545 – ปจจุบัน 

การดํารงตําแหนงปจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน

และบริษัทในกลุม
ของบริษัทจด
ทะเบียน 

 
 
 
• ไมเปนบริษัทจด

ทะเบียน 

2545 - ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
 
 
2548 – ปจจุบัน 
2542 – ปจจุบัน 
 
2551 – ปจจุบัน 
 
 
 
2545 - ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
บมจ.ไทคอน อิดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
บมจ.กันตนา กรุป 
บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท 
บมจ.อีซี่บาย 
บมจ.วีนีไทย 
 
บจก.ลาสตา มัลติมีเดีย  
ประเทศเวียตนาม 
บจก.โปรเฟสชั่นแนล เซอรวิสเซส อิงค 
ประเทศฟลิปนส 
บจก.ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) 

อาชีพหลัก    นักธุรกิจ 
การถือหุนในบริษัทฯ   ไมไดถือหุนบมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา   
การเขารวมประชุมในป 2552 คณะกรรมการบริษัท     8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง  
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง  
ความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ผลประโยชนตอบริษัท/บริษัทยอย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
 
4)  ช่ือ – นามสกุล   นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ 

อายุ    61 ป 
ตําแหนงกรรมการ  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
การศึกษา ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 

 Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - 
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 5) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ป 2544 – ปจจุบัน 

การดํารงตําแหนงปจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน

และบริษัทในกลุม
ของบริษัทจด
ทะเบียน 

 
 
 
• ไมเปนบริษัทจด
ทะเบียน 

2544-ปจจุบัน 
 
 
 
2542-ปจจุบัน 
 
 
2548 – ปจจุบัน 
2551 – ปจจุบัน 
 
2552 – ปจจุบัน 
 
2543 - ปจจุบัน 
 
 
 
2541 – ปจจุบัน 
 

ประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการ 
กรรมการอํานวยการ/
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการ 
ที่ปรึกษาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
อุปนายกและประธาน
กรรมการบริหาร 
คณะกรรมการจัดทําบันทึก
ขอตกลงและประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(รายสาขา) 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ภาควิชาการเงิน 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ทรีนีตี้ อินฟอรเมชั่น จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
บมจ.แลนดแอนดเฮาส 

 
 
บจก.ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอรเรอร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

 
 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาชีพหลัก    ผูบริหาร 
การถือหุนในบริษัทฯ  5,410,000 หุน หรือรอยละ 3.08% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
การเขารวมประชุมในป 2552 คณะกรรมการบริษัท   9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
ความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ผลประโยชนตอบริษัท/บริษัทยอย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนาจํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว ซึ่งเขมงวดเทากับขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งมีความเขมงวดมากขึ้นและไดรวม
คุณสมบัติเดิมที่บริษัทไดกําหนดไว ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปน/เคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่
เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง บุตร หรือคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญานอยางอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน โดยที่นิยามของความสัมพันธทางธุรกิจใหเปนไปตามที่ประกาศสํานักงาน 
กลต. กําหนด 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และ
ไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ 
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4 
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 8 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 14.00น. 

เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน   
บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหขั้นตอนการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ รวมทั้งจัดใหมีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดง
ความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติที่
นํามาใชในการประชุมผูถือหุน บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทน
ของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1.  การลงทะเบียน 

 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได
ตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2553 เปนตนไป 

2.  การเขาประชุมดวยตนเอง 

 ใหแสดงบัตรประจําตัวฉบับจริง ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผูถือหุนชาวตางประเทศ) ในการลงทะเบียน 

3.   การมอบฉันทะ 

 3.1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาพรอมนี้ หรืออาจใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณี
ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ที่นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด 

 3.2 กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะใหกรรมการที่มีรายชื่อตอไปนี้ ซึ่งไมมี
สวนไดเสียในวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้  
 1)  นายปญจะ เสนาดิสัย  ตําแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปนกรรมการอิสระ) อายุ 62 ป อยู
บานเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 
  2)  นายไพโรจน วโรภาษ   ตําแหนง  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปนกรรมการอิสระ)  อายุ 59 ป    
อยูบานเลขที่ 87 ซอยลาดพราว 102  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  หรือ 
 3)  นางขนิษฐา สรรพอาษา    ตําแหนง  กรรมการ (มิไดเปนกรรมการอิสระ)     อายุ 55 ป อยูบานเลขที่ 55/14
ซอยศุภราช 1  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

 3.3  เพื่อความสะดวก โปรดจัดสงหนังสือมอบฉันทะที่ระบุขอความครบถวนสมบูรณแลวพรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
มายังบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามที่อยูของกรรมการ กอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน 

เอกสารที่ใชประกอบการมอบฉันทะ 

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก)  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 
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(ข) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ฉบับจริง 

(2) นิติบุคคล 
 (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอม

ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
(ข)   กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกใหไม

เกิน 3 เดือน  โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออก
ใหไมเกิน 1 ป  โดยหนวยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู ซึ่งจะตองผานการรับรอง
จากโนตารีพับบลิค (Notary Public) และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ 

(ง) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ฉบับจริง 

(3) คัสโตเดียน (Custodian) 
(ก)   หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจของคัสโตเดียน  
(ข)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนซึ่งเปนนักลงทุนตางประเทศมอบหมายใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลง

นามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจของคัสโตเดียน 
(ค)  หนังสือยืนยันวาคัสโตเดียนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจของคัส

โตเดียน 
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูมีอํานาจของคัสโตเดียนที่ได

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
(จ) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ฉบับจริง 

 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
4.1 ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ และการออกเสียงในแตละวาระ ผูถือหุนแตละรายมีสิทธิ

ออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง จะแบงหุนเพื่อลงคะแนนเสียงเปนหลายทางไมได  
4.2 มติที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ หากไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่น 

นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท 
4.3 ในกรณีที่ผูถือหุนตองการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกตางไปจากขอเสนอ ใหกรอกบัตรลงคะแนน

ของวาระนั้น (สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) 
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุใน

หนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
4.5 ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญ

ใหผูถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได    
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