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หน้าท่ี 1 

 
 
 
ท่ี วฒ. ต. 011/2562 
 

วนัท่ี 22 มีนาคม  2562  

เรียน   ท่านผู้ ถือหุ้น 
  

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 17 
 

 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 17 ในวนัศกุร์ท่ี 26 
เมษายน 2562  เวลา 14.00น. ณ ห้องวิมานทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพือ่พิจารณา
ระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 16 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 

 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร เงินปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2561 

4.1 อนุมัตกิารจัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจดัสรรกําไรจํานวน 3,405,576 บาทเป็นเงิน
สํารองตามกฎหมาย  

4.2 อนุมัตจ่ิายเงินปันผลสาํหรับปี 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 ใน
อตัราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 63.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อย
ละ 93.36 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.12 บาทเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 จงึคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย
ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทจ่ายจากกําไรท่ียงัไม่คํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้รับ
เครดิตภาษี  

บรษิทั ทรนีต้ีี วฒันา จาํกดั (มหาชน)
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โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 
14 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนมุตัิจากท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

  
วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

5.1 อนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์         
2) นายไพโรจน์ วโรภาษ 3) นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช และ  4) นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่
รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณา อนุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ
กลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์
ครบถ้วน อีกทัง้มีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่ง ซึ่งนายไพโรจน์ 
วโรภาษ และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคณุสมบติัสอดคล้องกับนิยามกรรมการ
อิสระท่ีบริษัทกําหนด  

5.2 อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 
2561 จํานวนไม่เกิน 4,800,000 บาท  และอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 จํานวนรวม 15,500,000 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าเบีย้ประชุมกรรมการรายเดือนสําหรับปี 2562 จํานวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกําหนดวงเงิน
บําเหน็จกรรมการปี 2562 จํานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท  
การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 33
กําหนดให้การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2562 

 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย  จํากัด โดย 
1) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 5872    และ/หรือ 2) นางสาว อรวรรณ  
เตชวฒันสิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4807 และ/หรือ 3)  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4521   และ/หรือ 4)  นางสาวรสพร  เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 
5659 และ/หรือ 5) นางสาวรุ้งนภา   เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3516  และ/หรือ 6) นายชย
พล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3972  ทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท 480,000 บาท ซึ่งเม่ือรวมค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจํานวน 
1,980,000 บาทตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถ
ปฏิบติังานได้ ให้บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอ่ืนของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั
ทําหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน 
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วาระที่ 7 อนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัทเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ความเห็นคณะกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 74/2557 และคําชีแ้จง
กรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 23 กันยายน 2559 เร่ืองการประชมุคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25, 26 และ ข้อ 27 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้
ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดําเนินการย่ืนจดทะเบยีนแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอ 
การออกเสียงลงคะแนน พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 107 และข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 42 กําหนดให้
การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทให้เป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

 อนึ่งในการประชุมตามกําหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น       
ครัง้ท่ี 17  และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562  

 จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแตง่ตัง้ให้บคุคล
อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมานี ้และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารท่ีกําหนดให้ประธานกรรมการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเร่ิมประชมุ   

      ขอแสดงความนบัถือ 
             บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 
                  โดยคําสัง่คณะกรรมการบริษัท 

       
       (นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์) 

             ประธานกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 1 
บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 16 
 

 
เวลาและสถานที่ 
 ประชมุเม่ือวนัองัคารท่ี  24  เมษายน  2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนน
พระราม 3 กรุงเทพมหานคร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 34 คน จํานวนหุ้น 61,440,261 หุ้น 
และโดยการมอบฉันทะจํานวน 30 คน จํานวนหุ้น 33,465,722 หุ้น รวมทัง้สิน้ 64 คน รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 94,905,983 หุ้น 
จากจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 197,495,461 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.05 ครบองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจงึเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 16  

เร่ิมการประชุม 
 คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์  ประธานกรรมการ   ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น  และแจ้งผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงการจากไปของคณุ
ศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ อดีตประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ร่วมกันไว้อาลัย จากนัน้ประธานแจ้ง
จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. 
ก่อนเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ เพือ่ให้การบนัทึกรายงานการ
ประชมุเป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วน ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้ นท่ีส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทไว้นัน้ 

บริษัทได้บนัทกึคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนบัรวมในการลงมติแตล่ะวาระตอ่ไป 
3. ในทกุวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และเม่ือประธาน

อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น
หรือคําถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกับวาระเท่านัน้ หากประสงค์จะเสนอหรือถามเร่ืองอื่น 
ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบวาระต่างๆ แล้ว 

4. เลขานุการท่ีประชุมจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต้องใช้เป็นมติท่ีประชุมในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบก่อน
ลงคะแนน 

5. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน นอกเหนือจากท่ีประธานหรือ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือวา่ท่ีประชมุเห็นชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์ 

6. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางท่ีแตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบตัรลงคะแนน
ของวาระนัน้ (สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) และจดัส่งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือสรุปผลการลงคะแนนสําหรับ
วาระนัน้ 
ทัง้นี ้เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธาน
อาจพิจารณานําเสนอวาระตอ่ไปก่อนได้ แล้วจงึแจ้งผลคะแนนเม่ือแล้วเสร็จ 

7. สําหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนลงในบตัรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกิน
หนึ่งช่อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือกํากับบริเวณท่ีขีดฆ่านัน้ หรือกรณีท่ีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคสัโตเดียน) เป็นต้น 
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8. สําหรับข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จาก
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 (หน้า 33-35) ในหนงัสือเชิญประชมุ 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทัง้เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการนําเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 15 มกราคม 2561 โดยมีกําหนดให้นําส่งไม่เกิน
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่ปรากฎวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดนําเสนอแต่อย่างใด  

จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้รายงานว่ากรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้หมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และแนะนํา
กรรมการ กรรมการอสิระและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 
1. คณุอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
2. คณุปัญจะ เสนาดิสยั ซึง่ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนด้วย 
3. คณุไพโรจน์ วโรภาษ 
4. คณุกมัปนาท โลหเจริญวนิช 
กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่ 
1. นายแพทย์นิติพล ชยัสกลุชยั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
2. คณุสรุชยั สขุศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. คณุขนิษฐา สรรพอาษา 
4. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ 
กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ 
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นกรรมการอํานวยการของบริษัท

หลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 
2. คณุวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการของบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 
3. คณุสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้ จดัการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากัด เป็นผู้บริหาร

สงูสดุด้านบญัชีการเงิน 
ตวัแทนผู้สอบบญัชีท่ีมาในวนันี ้คือ คณุเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคณุบณุฑริก เพิ่มพงศ์พนัธ์  จากบริษัทสํานกังาน 

อีวาย จํากดั  
เพ่ือความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชุม เลขานกุารบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลความปลอดภยัของโรงแรม  แจ้งต่อท่ี

ประชมุให้ทราบถึงขัน้ตอนในการอพยพหากเกิดเหตฉุกุเฉิน และสถานท่ีท่ีเป็นจดุรวมพลเพ่ือการดแูลความปลอดภยัของทกุคนใน
โรงแรม  

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานกล่าวเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที่ : 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2561 

 ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามญัแล้วเห็นว่าตรงตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น จึง
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ซึง่ได้ส่งสําเนาให้
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
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 มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย และไม่มีบตัรเสีย จึงสรุปว่า ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ตามท่ี
เสนอ 

 
วาระที่ : 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงานผลการดําเนินงานให้ท่ีประชุมทราบ 
ดงันี ้

ตลาดหุ้นไทยในปี 2560 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 13.7 โดยดชันีมีการปรับตวัขึน้ได้ดีเป็นพิเศษในช่วงคร่ึงปีหลงั  โดย
ปัจจยักระตุ้นหลกัท่ีเกิดขึน้ในปี 2560 ได้แก่ เศรษฐกิจโลกท่ีปรับตวัดีขึน้ ในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยขยายตวัดีเกินคาดจากแรงหนุน
จากภาคส่งออกและภาคการท่องเท่ียว  การไหลเข้าของกระแสทนุต่างประเทศในช่วงปลายปี สืบเน่ืองจากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 
ท่ีออ่นค่าจากความลา่ช้าของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีจงึเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมทัง้ราคานํา้มนัเร่ิมปรับตวัสงูขึน้
ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลงังาน และกลุ่มปิโตรเคมี จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย์ปรับตวัสงูขึน้โดยสงูสดุในวนั
ทําการสดุท้ายของปีท่ี 1,754 จดุ มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยตอ่วนัทัง้ปีอยู่ท่ี 50,114 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ท่ี 
52,526  ล้านบาท สําหรับบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2560 ท่ีร้อยละ 1.55 ลดลงจากปี 2559 ท่ีร้อยละ 1.92 เป็นผลจากการ
แขง่ขนัด้านอตัราคา่คอมมิชชัน่ 

 ในปี 2560 นกัลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสดัส่วนมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทุนรายย่อยอยู่ท่ีร้อยละ 

48 จากปี 2559 ท่ีมีสดัส่วนร้อยละ 54 ขณะท่ีนกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศมีการซือ้ขายเพ่ิมขึน้อยู่ท่ีร้อยละ 30 จากปี 2559 ท่ีมี

สดัส่วนร้อยละ 26 ส่วนนกัลงทุนประเภทอ่ืน ได้แก่ บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ และนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ มีสดัส่วนใกล้เคียงปี 

2559 ทัง้นีภ้าพรวมตลอดปี 2560 นกัลงทนุสถาบนัในประเทศมีสถานะซือ้สทุธิ 104,666 ล้านบาท และบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์มี

สถานะซือ้สุทธิ 16,622 ล้านบาท ขณะท่ีนกัลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสทุธิรวมทัง้สิน้ 26,104 ล้านบาท  และนกัลงทุนราย

ย่อยมีสถานะขายสทุธิ 95,185 ล้านบาท   

ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีปริมาณการซือ้ขายเพ่ิมขึน้จาก 69.58 ล้านสญัญาในปี 2559 เป็น 78.99 ล้านสญัญาในปี 
2560 คิดเป็นอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 เป็นผลจาก Single Stock Futures ท่ีได้รับความสนใจลงทนุเพ่ิมขึน้อย่างมากจาก 33.83 
ล้านสญัญาในปี 2559 เป็น 47.48 ล้านสญัญา คิดเป็นอตัราท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 40 ในขณะท่ี SET50 Index Futures ท่ีได้รับความ
สนใจลงทุนลดลงจาก 32.19 ล้านสญัญาในปี 2559 เป็น 26.23 ล้านสญัญา คิดเป็นอตัราท่ีลดลงร้อยละ 18 ปริมาณซือ้ขายที่
เพ่ิมขึน้เกิดจากการเพิ่มสินค้าอ้างอิงของ Single Stock Futures  ทําให้นกัลงทนุสามารถใช้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือลดความ
เส่ียงของความผนัผวนของภาวะตลาดหุ้น และนกัลงทนุมีความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ต่างๆในตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะการทํา
รายการ Block Trade ซึง่เป็นท่ีนิยมอย่างมาก  

  ทัง้นี ้กลุ่มนกัลงทนุหลกัยงัคงเป็นนกัลงทนุรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2560 สดัส่วนปริมาณการซือ้ขายของนกัลงทุน
รายย่อยในประเทศเท่ากบัร้อยละ 51.22 สําหรับนกัลงทนุสถาบนัในประเทศและนกัลงทนุต่างประเทศมีสดัส่วนปริมาณการซือ้ขาย
อยู่ท่ีร้อยละ 38.12 และร้อยละ 10.66 ตามลําดบั บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าร้อยละ 1.01 ลดลง
จากปี 2559 ท่ีร้อยละ 1.40  ทัง้นี ้เป็นผลจากการแขง่ขนัด้านราคาท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้ลกูค้ามีการซือ้ขายผ่านบริษัทลดลง  

  บริษัทประสบความสําเร็จในการจดัการกองทนุส่วนบคุคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจดัการมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 
เท่ากบั 29% ตลอด 11 ปีท่ีผ่านมา  ผลตอบแทนจากการลงทนุของปีท่ีแล้วมีผลอย่างย่ิงในการตดัสินใจใช้บริการของผู้ลงทนุ ในปีท่ี
ผ่านมาเป็นปีท่ีดีมาก กล่าวคือ เป็นปีท่ีปราศจากขา่วร้าย และการลงทนุไม่ผนัผวน ดชันีตลาดหลกัทรัพย์มาเร่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองใน
เดือนกนัยายนจนกระทัง่ในเดือนธันวาคม อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของทรีนีตีจ้บปีท่ี 11% ในขณะท่ีผลตอบแทนของ SET 



หน้าท่ี 7 

Index ให้ผลตอบแทนท่ี 14% ลกูค้ามีความมัน่ใจใช้บริการจงึทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิรวมเพ่ิมขึน้จาก 2,676 ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2559 เป็น 3,286 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 23  

  ทางด้านวาณิชธนกิจ ในปี 2560 บริษัทเป็นท่ีปรึกษาและผู้ จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ระยะสัน้และหุ้นกู้ ระยะยาวของ
บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท รวมทัง้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่
ระหว่างดําเนินการจํานวน 7 บริษัท รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อกีจํานวนหนึง่ 
  บริษัทยงัให้ความสําคญัในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบติัของการกํากับดแูลกิจการท่ีดี  
บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 
2560 เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีได้คะแนนอยู่ในระดบั “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทัง้ได้รับการประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ในระดบั “ดีเย่ียมและสมควรเป็นตวัอย่าง”  

ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 มีความผนัผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดชันีตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทมีรายได้
รวม 567 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้รวม 791 ล้านบาท ซึง่รายได้หลกัของบริษัทมาจาก 

 รายได้คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 316.21 ล้านบาท เป็น 293.42 ล้านบาท คิด
เป็นอตัราการลดลงร้อยละ 7.21 เป็นผลจากการแข่งขนัในส่วนของอตัราค่านายหน้าและมลูค่าการซือ้ขายท่ี
ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2559 

 ในขณะท่ีรายได้คา่นายหน้าจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าลดลงจาก 19 ล้านบาท เป็น 14 ล้านบาททัง้
ท่ีปริมาณซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าต่อวนัของตลาดเพิ่มขึน้จาก 285,148 สญัญาเป็น 323,732 สญัญา 
เป็นผลจากส่วนแบง่การตลาดในส่วนของลกูค้าท่ีลดลงจากการแขง่ขนัด้านราคาท่ีเพิม่ขึน้  

 รายได้จากการลงทุนลดลงจาก 139 ล้านบาทในปี 2559  เป็นขาดทุน 9 ล้านบาทเป็นผลจากการบนัทึกผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 88 ล้านบาท ท่ีเกิดจากการปรับลดราคาหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลกัทรัพย์หนึ่งเป็นศูนย์อนัเน่ืองจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยเหตุท่ีมีหนีส้ินล้นพ้นตวั ซึ่งทําให้
หลกัทรัพย์ดงักล่าวถกูขึน้เคร่ืองหมายห้ามซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ทําให้ต้องบนัทกึการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 
ซึง่เป็นการบนัทกึขาดทนุทางบญัชี 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 73 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 57 ล้านบาทจากการเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินและจดัจําหน่ายท่ีลดลง  

 รายได้จากดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพื่อซือ้หลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อยจาก 150 ล้านบาท เป็น 145 ล้านบาท และ
รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมโดยวางหลกัทรัพย์คํา้ประกันท่ีลดลงจาก 37 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 18 ล้าน
บาทในปี 2560 

สําหรับค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานและบริหารลดลงจาก 531 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 479 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลกั
ท่ีเปลี่ยนแปลงคือ 

 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานสําหรับปี 2560 มีจํานวน 316 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัค่าใช้จ่ายสําหรับปี 2559 
ท่ีมีจํานวน 358 ล้านบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 11.52 ทัง้นีผ้นัแปรตามผลการดําเนินงาน 

 ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสําหรับปี 2560  มีจํานวน 60 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2559 ท่ีมีจํานวน 74  
ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 19.96 ซึง่ผนัแปรตามปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าท่ีลดลง 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 61 ล้านบาท เป็น 54 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินกู้ ยืมเพื่อการชําระ
ราคาและเงินให้กู้ ยืมอ่ืนระหวา่งปี 
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  บริษัทจงึมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ 34 ล้านบาท ลดลงจาก 199 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นอตัราลดลง 82.8% ในขณะ
ท่ีกําไรสทุธิปี 2560 มีจํานวน 28 ล้านบาท ลดลงจาก 160 ล้านบาทในปี 2559 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นสําหรับปี 2560 ร้อย
ละ 1.75 ลดลงจากร้อยละ 10.08 ในปี 2559  

  รายละเอียดต่างๆ ผู้ ถือหุ้นสามารถพจิารณาเพ่ิมเติมได้จากรายงานประจําปี ท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ   

คณุชาญชยัได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่าสําหรับวาระนีไ้ม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชีแ้จงให้ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอ คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม จงึสรุปวา่ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ : 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานขอให้คณุสวุรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รายงานสาระสําคญัของงบการเงิน  

คณุสวุรรณีได้รายงานสาระสําคญัของงบการเงินดงันี ้

บริษัทได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
ข้อมลูท่ีสําคญัในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุมีดงันี ้

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,955 ล้านบาทลดลงจาก 4,593 ล้านบาทเมื่อสิน้ปี 2559 ซึ่งสินทรัพย์ท่ีลดลงได้แก่ 
ลกูหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีลดลงจาก 3,186 ล้านบาท เป็น 2,784 ล้านบาท การ
ลดลงของรายการลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของลกูหนีซ้ือ้หลกัทรัพย์ด้วยเงินสด
จาก 802 ล้านบาทเม่ือสิน้ปี 2559 เป็น 412 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560  

 ในส่วนของหนีสิ้นรวมของบริษัทมีหนีส้ินรวม 2,351 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 21.45 เม่ือเทียบกับ
หนีส้ินรวมเม่ือสิน้ปี 2559 ท่ีมีจํานวน 2,993 ล้านบาท การลดลงของหนีส้ินรวมดงักล่าวโดยหลกัมาจากเงิน
กู้ ยืมรวมลดลงจาก 2,011 ล้านบาทเม่ือสิน้ปี 2559 เป็น 1,777 ล้านบาทเมื่อสิน้ปี 2560 เจ้าหนีธุ้รกิจ
หลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีลดลงจาก 533 ล้านบาท เป็น 377 ล้านบาท  และเจ้าหนีส้ํานกัหกั
บญัชีท่ีลดลงจาก 279 ล้านบาทเป็น 56 ล้านบาท 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 1,604 ล้านบาทใกล้เคียงกบัเม่ือสิน้ปี 2559 ท่ีมีจํานวน 1,600  ล้านบาท 
โดยบริษัทมีผลกําไรในปี 2560 จํานวน 28 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายจากผล
การดําเนินงานปี 2559 จํานวนเงิน 79 ล้านบาท และมีการปรับปรุงลดขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูค่า
เงินลงทนุด้อยค่าจํานวน 55 ล้านบาทท่ีบนัทกึในงบกําไรขาดทนุ 

 ด้านรายได้และคา่ใช้จ่าย เป็นไปตามท่ีรายงานในวาระท่ี 2 แล้ว  

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้ สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจําปีท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสมควรพิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดงักล่าว
ตามรายละเอยีดท่ีปรากฏในรายงานประจําปีท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น 

จากนัน้คณุสวุรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จึงขอเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ  

มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไม่มีบตัรเสีย จงึสรุปว่า ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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วาระที่ : 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2560 

4.1 อนุมัตจิัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ เป็นผู้ นําเสนอวาระนี ้

คณุชาญชยัแถลงว่าตามท่ีบญัญติัในมาตรา 116 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 28 ล้านบาท  จึงต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 1,403,506 บาท  ทําให้
กําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 267 ล้านบาท และเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน  65 ล้านบาท  
จงึเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2560 จํานวน 1,403,506 บาท  

คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

คณุปิยวรรณ ตราลกัษมี อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอให้นําคะแนนขึน้ท่ีหน้าจอ 

คณุสวุรรณีได้ชีแ้จงว่า บริษัทมิได้จดัเตรียมระบบเพ่ือการขึน้คะแนนหน้าจอ แต่จะแจ้งคะแนนให้ทราบทกุครัง้หากมีการ
สง่บตัรลงคะแนนกรณีท่ีมีการคดัค้านหรืองดออกเสียง หากไม่มีการสง่บตัรลงคะแนนจะรายงานสรุปวา่มติเป็นเอกฉนัท์ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไม่มีบตัรเสีย จึงสรุปว่า ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรกําไรจํานวน 1,403,506 บาท เป็นเงินสํารองตาม
กฎหมายสําหรับปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

4.2 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2560 

ประธานขอให้คณุชาญชยั เป็นผู้ นําเสนอวาระนี ้
คณุชาญชยัแถลงวา่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม และ
ไม่เกินกว่ากําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมีข้อมลูการจ่ายเงินปันผลปี 2557 ถึงปี 2559 และข้อมลู
กําไรสุทธิและกําไรสะสมสําหรับปี 2560 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชมุกล่าวคือ กําไรสุทธิของบริษัทตามงบ
การเงินรวมมีจํานวน 28 ล้านบาท และกําไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 267 ล้าน
บาท   

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายสําหรับปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.45 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 88.87 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายจากกําไรสทุธิในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท และจ่าย
จากกําไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 91.47 ของกําไรตามงบการเงินรวม 
และร้อยละ 23.77 ของกําไรสะสม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เม่ือคํานวณอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบ
กบัราคาหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 ซึง่อยู่ท่ี 6.05 บาท อตัราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากบัร้อยละ 7.44  เงิน
ปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 และ
กําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 19 มีนาคม 2561     

คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม คณุชาญชยัจึงขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ 
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มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไม่มีบตัรเสีย จงึสรุปว่าท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.45 
บาท โดยกําหนดจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิในการรับเงินปันผล
ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2561 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่  : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

ประธานขอให้คณุนิติพล ชยัสกลุชยั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอ  

5.1 อนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

คณุนิติพลจึงแถลงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งใน
สามเป็นประจําทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถนําเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกําหนดให้
นําเสนอภายในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 ไม่ปรากฎว่ามีการนําส่งเอกสารเพ่ือนําเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี ้
กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ในสามของกรรมการทัง้คณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่ 

1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 

2) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 

3) ดร. วรฑา คงแสนอิสระ ตําแหน่ง กรรมการ  

4) ดร. วิศิษฐ์ องค์พพิฒันกลุ ตําแหน่ง กรรมการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้ท่ีประชมุนี ้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี และการ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทัง้ 4 ท่านขออนญุาตออกจากห้องประชมุก่อน เพื่อให้ท่ีประชมุได้พิจารณาอย่างเป็น
อิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาท่ีบริษัทกําหนด โดยพิจารณาคณุสมบติั การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การปฏิบติัหน้าท่ีท่ีผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  สําหรับ
กรรมการอสิระ บริษัทได้พิจารณาคณุสมบติัตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่
รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ใน เอกสารแนบ ในหนงัสือเชิญประชมุ  

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตัง้
กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทัง้มีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารง
ตําแหน่ง  และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั และนายอภิชาติ 
อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคณุสมบติัสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดและถึงแม้จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 16 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น
ธุรกิจท่ีมีกฎระเบียบกํากบัมากและปรับเปล่ียนบ่อย ต้องอาศยัความต่อเน่ืองในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดํารงตําแหน่งของ
กรรมการเป็นระยะเวลานานจงึเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
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ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาประวติักรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนงัสือเชิญประชมุหน้าท่ี 17 ถึง 21 และ
ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือและเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมมีสิทธิท่ีจะออกเสียง
ลงคะแนนได้ ไม่ถือวา่เป็นการตดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นจะขอสละสิทธิก็ได้  

คณุนิติพลได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

คณุปิยวรรณ ตราลกัษมี อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยได้สอบถามวา่บริษัทมีการปรึกษาหารือ
ถึงวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอย่างไรหรือไม่ 

คุณนิติพล ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระซึ่งเห็นว่าการดํารง
ตําแหน่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเน่ืองจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีมีกฎระเบียบกํากับมากและ
ปรับเปลี่ยนบอ่ยตามท่ีได้แจ้งก่อนหน้านีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดวาระในอนาคต 

คณุชาญชยั ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด ในขณะท่ีคณุสรุชยั สขุศรี
วงศ์ ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีการหารือถึงวาระการดํารงตําแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณาการนบัวาระนบัแต่ปีท่ีเร่ิมมีกําหนด
หลกัเกณฑ์นี ้ 

คณุนิติพลรับข้อคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น และได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
ซกัถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอให้
นําส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ีแยกสําหรับกรรมการแต่ละท่าน 

มต ิ การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะท่าน เป็นดงันี ้ 

ลาํดบั ช่ือกรรมการ 
เหน็ด้วย,  

(%) 
ไม่เหน็ด้วย,  

(%) 
งดออกเสียง*, 

(%) 
บัตรเสีย, 

 (%) 
1 ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั  94,905,871 

99.9999% 
112 

0.0001% 
- - 

2 นายอภิชาติ อาภาภิรม 94,905,871 
99.9999% 

112 
0.0001% 

- - 

3 ดร. วรฑา คงแสนอิสระ 94,905,983 
100% 

- - - 

4 ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ 94,905,983 
100% 

- - - 

  หมายเหต:ุ * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองท่ีงดออกเสียง (ถ้ามี)  

 สรุปว่าท่ีประชมุมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยดร. 
ปัญจะ เสนาดิสยั และนายอภิชาติ อาภาภิรม มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอสิระด้วย 

5.2 อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให้ดร.ปัญจะ เสนาดิสยั เป็นผู้ นําเสนอวาระนี ้

ดร.ปัญจะแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่าห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งข้อบงัคบับริษัท ข้อ 33 กําหนดว่า 
บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นกําหนด จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับทราบเงินบําเหน็จ
กรรมการสําหรับปี 2560 และอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ดงันี ้ 
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1)  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2560  

ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 15 ได้อนุมตัิงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการในการพิจารณาและจดัสรร และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  เงินปันผลจ่ายผู้
ถือหุ้น ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทัง้ใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตท่ีผ่านมา และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดบัเดียวกัน และค่าตอบแทน
กรรมการปีท่ีผ่านมาตามรายละเอียดท่ีนําเสนอในหนงัสือเชิญประชมุท่ีนําสง่ผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทัง้ใช้ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตท่ีผ่านมา และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือขนาดรายได้ในระดบัเดียวกนั  และค่าตอบแทนกรรมการปีท่ี
ผ่านมา  ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีรายได้ 567 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ในอตัราร้อยละ 28.32 และ
กําไรสทุธิ 28.1 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ในอตัราร้อยละ 82.46 และเงินปันผลจ่ายผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี 2559 ท่ีกําหนดจ่ายเงิน
ปันผลในอตัรา 0.65 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน 128.4 ล้านบาท  ในขณะท่ีเงินปันผลรวมปี 2560 อตัรา 0.45 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นจํานวนเงิน 88.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 30.76   

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงอนมุตัิจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับปี 2560 จํานวนรวม ไม่เกิน 3,600,000 บาทลดลงจากปี 2559 ในอตัราร้อยละ 40 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
อนมุติัจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ทัง้นี ้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิม่อีก 1 เท่า 

สําหรับวาระนีไ้ม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ท่ีประชมุรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2560 ตามท่ีเสนอ 
คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จงึสรุปวา่ท่ีประชมุรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

2)  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

สําหรับปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการจํานวน
รวม 15.5 ล้านบาท โดยแบง่ตามประเภทการจ่ายดงันี ้

 2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสําหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากบัปี 2560 ดงันี ้

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือนเพ่ิมขึน้จากเดิมท่ีกําหนดจ่าย 50,000 บาทต่อเดือน  

กรรมการ 20,000 บาทตอ่เดือน 

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอ่เดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอ่เดือน 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   20,000 บาทต่อเดือน  ในกรณีท่ีกรรมการเป็น
คณะกรรมการในชดุย่อยอ่ืนด้วย  ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชดุท่ีอตัราสงูกว่าเพียงชดุเดียว 

 2.2) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2561 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนัน้ โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และพิจารณาการแบง่จ่ายกนัเอง  

2.3) สําหรับสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีให้กับกรรมการ ได้แก่ การทําประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวสัดิการให้แก่กรรมการ ในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพกัรักษาในโรงพยาบาล  
และความคุ้มครองในเร่ืองการประกนัชีวิต และอบุติัเหต ุในวงเงินตอ่ราย  900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลําดบั 
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จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตัวเงินจํานวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบําเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการใน
การพิจารณาและจดัสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อืน่ท่ีให้แก่กรรมการตามท่ีเสนอ 

คณุปัญจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ และเช่นเดียวกับวาระท่ีผ่านมา คะแนน
เสียงของวาระนีต้้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุมีสิทธิท่ีจะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือวา่เป็นการตดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น
จะขอสละสิทธิเชน่วา่นัน้ก็ได้ 

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คณุปิยวรรณ ตราลกัษมี อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าปีท่ีผ่านมากําหนด
จ่ายเงินบําเหน็จ 3.6 ล้านบาท เหตใุดปีนีจ้งึตัง้วงเงินเพ่ิมเป็น 10 ล้านบาท  

คุณปัญจะได้อธิบายว่าวงเงิน 10 ล้านบาทเป็นวงเงินเดิมท่ีตัง้ทุกปี แต่ในการพิจารณาจ่ายเงินบําเหน็จ บริษัทจะ
พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการประเมินต่างๆ ตามท่ีแจ้งข้างต้น 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจํานวน 94,905,871 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.9999 มีผู้คัดค้าน 112 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย จึงสรุปว่า ท่ีประชมุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่มากกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ อนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 จํานวนรวม 15,500,000 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจํานวน 5,500,000 บาท และเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2561 ไม่เกิน 10,000,000 
บาท โดยให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจดัสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่กรรมการตามท่ีเสนอ  

วาระที่ : 6 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2561 

ประธานขอให้คณุกมัปนาท โลหเจริญวณิช กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอวาระนี ้
คณุกมัปนาทแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯสําหรับปี 2561 โดยมีรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีและเลขทะเบยีนดงัตอ่ไปนี ้

1) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี  5872    และ/หรือ  
2) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4807 และ/หรือ  
3)  นางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4521 และ/หรือ  
4)  นางสาวรสพร  เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5659 และ/หรือ  
5) นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3516  และ/หรือ  
6) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3972 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาลําดบัท่ี 1 นัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 3 ปีตัง้แต่ปี 2558 
ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอ่ืนใดจากบริษัท สํานกังาน อี
วาย จํากดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและบริษัทท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั  

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัจดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตรายอ่ืนของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  
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พร้อมกันนี ้คณะกรรมการขอเสนอกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 400,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 
จํานวน 92,000 บาท ทัง้นี ้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเม่ือรวมค่าสอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจํานวนรวม 1,650,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 198,000 บาท  

ทัง้นี  ้คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีท่ีผ่านมา เห็นว่า ผู้ สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบญัชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคมุงานด้าน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นท่ียอมรับ
ได้  

คณุกมัปนาทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

คณุปิยวรรณ ตราลกัษมี อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามว่า เหตใุดค่าสอบบญัชีจึง
ปรับเพิม่ขึน้ค่อนข้างมาก 

คณุสวุรรณีได้ชีแ้จงว่า เน่ืองด้วยบริษัทมีการเพ่ิมธุรกรรมการกู้ยืมโดยวางหลกัทรัพย์เป็นประกัน และมีการจดัตัง้บริษัท
ย่อยเพิม่อีกหนึง่บริษัท จงึทําให้คา่สอบบญัชีปรับเพ่ิมขึน้ 

คณุกัมปนาทสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ 

มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้ งดออก
เสียง และไม่มีบตัรเสีย  จึงสรุปว่า ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุติัแต่งตัง้ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด โดยมีผู้สอบบญัชีตาม
รายช่ือท่ีเสนอเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2561 และอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 400,000 บาทตามที่
เสนอ  

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีเสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้
สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีข้อซกัถามอ่ืนใดหรือไม่ 

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงกลยทุธ์ของบริษัทท่ีจะสามารถทําให้มี Market Share เพ่ิมขึน้ได้ 

คณุชาญชยัได้ชีแ้จงว่า ด้วยธุรกิจนายหน้ามีการแขง่ขนัท่ีสงูมาก บริษัทได้ปรับตวัโดยการุกธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ 
ได้แก่ธุรกิจกองทนุสว่นบคุคล ท่ีมีขนาดกองทนุท่ีเติบโตมาโดยตลอด และในปีใหม่นีบ้ริษัทจะเน้นการดแูลลกูค้าท่ีไม่มีเวลาติดตาม
การลงทนุและยงัไม่พร้อมสําหรับกองทนุส่วนบคุคล โดยนําเสนอ Trinity Smart Wealth ซึง่บริษัทคดัเลือกหลกัทรัพย์ให้ตามกล
ยทุธท่ีลกูค้าสนใจ และทําการลงทนุให้โดยท่ีปรึกษาการลงทนุ นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีกลยทุธลงทนุในกิจการท่ีจะเข้าตลาด เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ในอนาคต 

คณุประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าในส่วนของ Block Trade บริษัทกําหนดอตัราดอกเบีย้ท่ี
แขง่ขนัได้หรือไม่ 

คณุชาญชยัชีแ้จงว่า บริษัทมีการกําหนดอตัราดอกเบีย้ Block Trade ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้บญัชีมาร์จิน้ แต่
สามารถตอ่รองได้ ขึน้กบัขนาดของ Block ด้วย 

คณุศภุกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเข้าลงทุนในกิจการท่ีจะเข้าตลาดนัน้ จะมีความเสี่ยงท่ีเข้าตลาด
ไม่ได้ จะทําอย่างไร 
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คณุชาญชยัได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ก่อนการเข้าลงทุน โดยจะมีการประเมินและวิเคราะห์เลือก
บริษัทท่ีจะเข้าลงทุนอย่างละเอียดและรอบคอบ อย่างไรก็ตาม หากเข้าไม่ได้ ด้วยข้อจํากัดท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ เชื่อว่าบริษัทจะ
สามารถถือลงทนุเพือ่รับเงินปันผลและรอจงัหวะการเข้าตลาดตอ่ไปได้   

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอ่ืน ประธานกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีกรุณาสละเวลา
มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี ้และขอให้ผู้ ถือหุ้ นส่งคืนบัตรลงคะแนนทัง้หมดท่ียังไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือจดัเก็บเป็นเอกสารหลกัฐาน และได้กลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 
 

              
       ลงช่ือ  ………………………………….. 
           (คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์) 
                 ประธานท่ีประชมุ 
                  
 
ลงช่ือ  …………………………………… 
 (นางสาว สวุรรณี ลิมปนวงศ์แสน) 
        เลขานกุารบริษัท   
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 3 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาของผู้ถอืหุ้น 
ในการพจิารณาอนุมัตติามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 17 

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 16 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

ข้อมลูเพื่อการพจิารณา 

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามญัแล้วเห็นว่าตรงตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักล่าว ซึง่ได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบั
ท่ี 1) 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อมลูเพื่อการพจิารณา 

บริษัทได้จัดทํารายงานประจําปี 2561 (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2560  ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําปีท่ีนําสง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อมลูเพื่อการพจิารณา 

บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบญัชี
ได้แสดงในรายงานประจําปีท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2)  

คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุดงักลา่ว  

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2561 

4.1 อนุมัตกิารจัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2561 

ข้อมลูเพื่อการพจิารณา 
ตามท่ีบญัญติัในมาตรา 116 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้จดัสรรเป็นจํานวนร้อยละ 5 

ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่สํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบยีน   ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 68,100,664 บาท  จึงต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 3,405,576 

บาท  ทําให้เงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน  68,629,000 บาท 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2561 

จํานวน 3,405,576 บาท 
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4.2 อนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561 

ข้อมลูเพื่อการพจิารณา 
ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลท่ีบริษัทกําหนดไว้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่า

กําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  และข้อมลูการจ่ายเงินปันผลปี 2558 ถึง ปี 2560 รวมทัง้ข้อมลูกําไรสทุธิ
และกําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรสําหรับปี 2561 มีดงันี ้

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตามงบการเงินรวม 146,104,620 159,564,058 28,070,119 68,100,664 
กําไรสะสมก่อนจ่ายปันผลตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

105,815,914 129,934,251 265,922,715* 219,685,907* 

เงินปันผลจา่ย     
-  ร้อยละของกําไรสทุธิ 

 
81.10 

 
80.69 

 
316.61 

นําเสนอท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 -  บาทตอ่หุ้น 0.60 0.65 0.45** 
-  บาท                       118,497,277 128,372,050 88,872,957 

หมายเหต:ุ * เปล่ียนการแสดงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นวธีิสว่นได้เสีย (Equity method) 
   ** เงินปันผลจํานวน 0.13 บาทตอ่หุ้นจ่ายจากกําไรสทุธิ และ 0.32 บาทตอ่หุ้นจา่ยจากกําไรสะสม 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท คิด
เป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 63.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 93.36 ของกําไรตามงบ
การเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 
0.12 บาทเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 จงึคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทจ่ายจากกําไรท่ียงั
ไม่คํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี 

 โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 และ กําหนดวนัจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2562 

วาระที่  5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

5.1 อนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อมูลเพื่อการพจิารณา 

ด้วยข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสามเป็นประจําทกุปี โดย
ให้กรรมการท่ีอยู่ในวาระนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  ในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่   

1)  นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ 
2)  นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
3)  นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
4)  นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 



หน้าท่ี 18 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนําเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวนัท่ี 18 
กมุภาพนัธ์ 2562  อย่างไรก็ตามไม่ปรากฎวา่มีการนําสง่เอกสารเพ่ือนําเสนอบคุคลใดตอ่เลขานกุารบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการลําดับท่ี 4 ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตัง้) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาท่ีบริษัทกําหนด โดย
พิจารณาคณุสมบติั การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การปฏิบติัหน้าท่ีท่ีผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการ
อ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สําหรับ
กรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคณุสมบติัตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ซึ่งกรรมการอิสระของ
บริษัทดํารงตําแหน่งในวาระเกินกวา่ 9 ปี จงึมีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีมีกฎระเบียบมากมายเป็นอย่างดี 

 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ว่ากรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 4 ท่านตามรายช่ือดงักล่าวมีความเหมาะสม มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์การสรรหา
กรรมการและกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด โดยเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทัง้มีผลงานในการ
ร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่ง  และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาษ และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชเป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมี
คณุสมบติัสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด  

5.2 อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อมลูเพื่อการพจิารณา 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนใดแก่
กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและ
คา่ตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับปี 2561 และอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ดงันี ้

1)  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2561 

ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 16 ได้อนมุตัิงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการ
ประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  เงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมทัง้ใช้ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตท่ีผ่านมา 
และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ใน
ระดบัเดียวกนั และค่าตอบแทนกรรมการปีท่ีผ่านมาดงันี ้

รายการ 2558 2559 2560 2561 
ผลการดําเนินงานของบริษัท (ล้านบาท) 
รายได้รวม 

 
740 

 
791 

 
567 

 
623 

กําไรสทุธิ  
อตัรากําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 

146 
0.74 

159 
0.81 

28 
0.14 

68 
0.34 

ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น 
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 
จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

 
0.60 

118.5 

 
0.65 

128.4 

 
0.45 
88.9 

 
0.32 
63.6 
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รายการ 2558 2559 2560 2561 
คา่ตอบแทนกรรมการตอ่คนตอ่ปี (บาท) 
- ค่าเฉล่ีย 
- ค่าตํ่าสดุ 
- ค่าสงูสดุ 

 
990,909 
640,000 

2,520,000 

 
974,261 
705,050 

1,255,000 

 
780,000 
540,000 

1,200,000 

 
881,591 
660,000 

1,310,000 
คา่บําเหน็จกรรมการ (บาทตอ่คณะต่อปี) 
- ประธานกรรมการ (บาทต่อคนตอ่ปี) 
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (บาทต่อคนตอ่ปี) 

6,000,000 
1,200,000 

480,000 

5,986,875 
1,006,825 

515,000 

3,600,000 
600,000 
300,000 

4,800,000 
630,000 
420,000 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ซึ่งพิจารณาตาม
เกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 623 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2560 ในอตัราร้อยละ 9.72 
และกําไรสทุธิ 68.10 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2560 ในอตัราร้อยละ 142.61 และเงินปันผลจ่ายผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี 2560 ท่ีกําหนด
จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.45 บาทตอ่หุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน 88.9 ล้านบาท  ในขณะท่ีเงินปันผลรวมปี 2561 อตัรา 0.32 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นจํานวนเงิน 63.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 28.46  ตามท่ีเสนอในวาระท่ี 4.2 เน่ืองจากไม่มีการจ่ายปันผล
จากกําไรสะสม 

คณะกรรมการบริษัทจงึอนมุตัิจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการสําหรับปี 2561 จํานวนรวม ไม่เกิน 4,800,000 บาทเพ่ิมขึน้จากปี 
2560 ในอตัราร้อยละ 33 ซึง่ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ทัง้นี ้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพ่ิม
อีก 0.5 เท่า  

ขอบเขตหน้าท่ีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
แสดงไว้ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

2)  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 จํานวนรวม 15,500,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์อ่ืนใน
รูปแบบการทําประกนัภยัและสขุภาพ โดยแบง่ตามประเภทการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สําหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากบัปี 2561 ดงันี ้

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทตอ่เดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน 

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอ่เดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอ่เดือน  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   20,000 บาทต่อเดือน  ในกรณีท่ีกรรมการเป็น
คณะกรรมการในชดุย่อยอ่ืนด้วย  ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชดุท่ีอตัราสงูกว่าเพียงชดุเดียว 

ขอบเขตหน้าท่ีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (สิ่งท่ีส่ง
มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

2.2) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2562 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตดัจ่ายจากบญัชีของปีนัน้ โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และพิจารณาการแบง่จ่ายกนัเอง 
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2.3) สิทธิประโยชน์อ่ืน ได้แก่ การให้ใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  การทําประกนัภยัความรับผิดของ
กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวสัดิการให้แก่กรรมการ ในเร่ืองค่ารักษาพยาบาล
กรณีเจ็บป่วยต้องพกัรักษาในโรงพยาบาล (IPD)  ตามวงเงินท่ีกําหนด และความคุ้มครองในเร่ืองการประกันชีวิต 
และอบุติัเหต ุในวงเงินตอ่ราย  900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลําดบั 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2562 

ข้อมลูเพื่อการพจิารณา 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทสํานกังาน อีวาย 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2562 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

1) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5872 และ/หรือ  
2) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4807 และ/หรือ  
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4521  และ/หรือ 
4)  นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5659 และ/หรือ  
5) นางสาวรุ้งนภา   เลิศสวุรรณกลุ, ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3516 และ/หรือ  
6) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3972   

โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาลําดบัท่ี 1 นัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 4 ปีตัง้แต่ปี 2558 
ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด รวมทัง้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอ่ืนใดจากบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั และจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและบริษัทท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั จึงไม่มีค่าบริการอ่ืน และในกรณีท่ีผู้สอบ
บญัชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู้ สอบบญัชีอนุญาตอ่ืนของบริษัท
สํานกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน  

รายละเอียดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมามีดงันี ้ 

ช่ือบริษัท 
  ราคาที่เสนอ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน)   308,000   400,000   480,000 

บริษัทย่อย 3 บริษัท 1,144,000 1,250,000 1,500,000 
รวม 1,452,000 1,650,000 1,980,000 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีปีท่ีผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทว่า ผู้สอบบญัชีสามารถปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์และตวัแทนสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวกับ
มาตรฐานการบญัชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึง่ค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับได้  

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษัทสําหรับปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 480,000 บาท ซึ่งเม่ือรวมกับค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงินรวม 1,980,000 
บาทตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
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วาระที่ 7 อนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัทเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ข้อมลูเพื่อการพจิารณา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 74/2557 และคําชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 
23 กนัยายน 2559 เร่ืองการประชมุคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาและเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทข้อ 25, 26 และ ข้อ 27 เพื่อรองรับ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ 
รวมถึงให้ดําเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบั ดงันี ้

 
ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 25. การประชมุคณะกรรมการของบริษัท ให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็น
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ี
อ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 25. การประชมุคณะกรรมการของบริษัท ให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้
สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใด
ตามท่ีประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกําหนด หรือจะกําหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 26. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จดัส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการ
ไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็น
รีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนันดัประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้  

 ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มีการเรียก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันนัด
ประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอเช่น
วา่นัน้ 

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านส่ือ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมาย จดัส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพ่ือ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน 
และกําหนดวนันดัประชุมเร็วกว่านัน้ก็ได้ ทัง้นีก้ารส่งหนังสือนัด
ประชุมจะส่งผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์กไ็ด้ 

 ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวนันดัประชมุภายในสิบ
ส่ี (14) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 27.  ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ
ไมน้่อยกวา่ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็น
องค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้กรรมการซึ่ง
มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ข้อ 27. ในการประชมุคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย
กว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็น
ประธานในท่ีประชมุ 
ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
การดําเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกาํหนด 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
 
ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระ 
1)  ช่ือ – นามสกุล   นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์     

อายุ    69 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ประธานกรรมการ 
การศกึษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์      
                            มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                                                        - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School,  
   University of Pennsylvania, U.S.A. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Corporate Governance for Capital  Market Intermediaries (CGI) รุ่น  

Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบั
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร DCP รุ่น 58/2548 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.รุ่นท่ี 344) 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นท่ี 5) โดย สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ 
- ประกาศนียบตัร วพน.12 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน โดย 
สถาบนัวิทยาการพลงังาน ปี 2561 

ปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 17 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสดุได้รับ
แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน 

 บริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทในกลุม่ของบริษัทจด
ทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
จํานวน 6 แห่ง 
 
 
 
 

2559-ปัจจบุนั 
2544-2559 
 
2544-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
มิ.ย. 2561-ปัจจบุนั  
พ.ย. 2561-ปัจจบุนั 
 
2542-ปัจจบุนั 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
2560-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 
2552-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
 
 
 
2543 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ/ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารประธาน
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษาหลกัสตูร
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การเงิน) 
คณะกรรมการจดัทําบนัทกึ
ข้อตกลงและประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
สาขาขนสง่ 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั 
บริษัท ทรีนีตี ้ วนั จํากดั 
บริษัท พ.ีซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  
 

 
บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จํากดั 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
บริษัท การแพทย์ สขุมุวิท 62 จํากดั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 
 
สํานกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
 
 

อาชีพหลัก    ผู้บริหาร 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   6,611,250 หุ้น หรือร้อยละ 3.20% ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท  8 ครัง้ จาก 8 ครัง้  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
2)  ช่ือ – นามสกุล   นายไพโรจน์ วโรภาษ 

อายุ    67 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา -ปริญญาตรี บญัชีบญัฑิต                 
                                              มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern   
                                                         University, U.S.A. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ประกาศนียบตัร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริม 
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

-Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016 โดย สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 -Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 
 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

-หลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2016 โดย สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 17 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2545 และมีการตอ่วาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ
แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน 

 บริษัทจดทะเบยีน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบยีน 
 
 
ไม่เป็นบริษัท 
จดทะเบียน 
จํานวน 2 แห่ง 
 

2545-ปัจจบุนั 
 
2545-ปัจจบุนั 
 
 
2559-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 
 
 
บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จํากดั 
 
บริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส 
จํากดั 

อาชีพหลัก    นกัธุรกิจ 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   14,062 หุ้น หรือร้อยละ 0.007% ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท    8 ครัง้ จาก 8 ครัง้  

  คณะกรรมการตรวจสอบ    5 ครัง้ จาก 5 ครัง้  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา และไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย่อย รวมทัง้ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัท/บริษัทย่อย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
3)  ช่ือ – นามสกุล   นายกมัปนาท  โลหเจริญวนิช 

อายุ    68 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา  -ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์     
                                              มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  Kansas  
State University, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
(รุ่นท่ี1) โดย สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
-ประกาศนียบตัร หลกัสตูร DCP รุ่น 17/2545 โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
-ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DAP ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 3 ปี โดยลา่สดุได้รับแต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน 

 บริษัทจดทะเบยีนและ
บริษัทในกลุม่ของบริษัท
จดทะเบียน 
 
 
 ไม่เป็นบริษัท 
จดทะเบียน 

2559-ปัจจบุนั 
 
เม.ย. 2561-ปัจจบุนั 
 
 
-ไม่มี- 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 
 
 

  

อาชีพหลัก    นกัธุรกิจ 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   600,056 หุ้น หรือร้อยละ 0.30% ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท  8 ครัง้ จาก 8 ครัง้  

  คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา และไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย่อย รวมทัง้ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัท/บริษัทย่อย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
 
4)  ช่ือ – นามสกุล   นายสุรชัย  สุขศรีวงศ์ 

อายุ    52 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนค่าตอบแทน 
การศกึษา -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -ปริญญาโท นิติศาสตร์ International Trade and     
                                                         Banking The  American University  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ไม่มี- 
ปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 13 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 31 มกราคม 2549 และมีการต่อวาระ 
 มาตลอด โดยลา่สดุได้รับแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

  บริษัทจดทะเบยีน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบยีน 
 
 
 
 
 
 ไม่เป็นบริษัท 
จดทะเบียน 
จํานวน 8 แห่ง 
 
 
 
 
 

2549-ปัจจบุนั 
 
 
2550-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2561-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 

กรรมการ/กรรมการ 
สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการ /
กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 

 
 บริษัท อเีทอเนิล เอนเนอยี จํากดั  
 (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท เอสเอสยทีู จํากดั 

 บริษัท นานาโฮเตล็ จํากดั 
 บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จํากดั 
 บริษัท สขุศรีวงศ์ จํากดั 
 บริษัท ชมุพร เบย์ ฮิลล์ จํากดั 
 บริษัท ภนํูา้ฟ้า จํากดั 
 บริษัท หินร่องกล้าธานี จํากดั 
 บริษัท เขาค้อธานี จํากดั 

อาชีพหลัก    นกัธุรกิจ 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   0 หุ้น หรือร้อยละ 0% ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ จาก 8 ครัง้    

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  4 ครัง้ จาก 5 ครัง้  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

 บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึน้และได้รวม
คณุสมบติัเดิมท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือ
นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง บุตร หรือคู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ี
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญักบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาน อย่างอิสระของ
กรรมการอสิระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรือผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ โดยท่ีนิยามของ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามท่ีประกาศสํานกังาน กลต. กําหนด 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จดัการของสํานกังานบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ให้บริการเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 4 
วธีิการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 17 บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น   
บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ รวมทัง้จัดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดง
ความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิท่ี
นํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพจิารณาเห็นเหมาะสม 

1.  การลงทะเบียน 

 ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้
ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 ให้แสดงบตัรประจําตวัฉบบัจริง ได้แก่ บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ) ในการลงทะเบียน 

3.   การมอบฉันทะ 

 3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ีแนบมาพร้อมนี ้หรืออาจใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณี
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ท่ีนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากดักําหนด 

 3.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการบริษัท สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการท่ีมีรายชื่อต่อไปนี ้ซึง่ไม่มี
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุท่ีเสนอในครัง้นี ้ 
 1)  นายอภิชาติ อาภาภิรม  ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ73 ปี อยู่
บ้านเลขท่ี 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 
 2)  นายปัญจะ เสนาดิสยั  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่
บ้านเลขท่ี 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 
 3)  นายชาญชยั กงทองลกัษณ์  ตําแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ 59 ปี อยู่
บ้านเลขท่ี 1170/16 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   

 3.3  เพ่ือความสะดวก โปรดจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
มายงับริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามท่ีอยู่ของกรรมการ ก่อนวนัประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 1 วนั 

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มอบฉนัทะ พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
(ข) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริง 
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(2) นิตบิุคคล 
 (ก)  หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อม

ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
(ข)   กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลออกให้ไม่

เกิน 1 ปี  โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 
พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลซึง่ออก
ให้ไม่เกิน 1 ปี  โดยหน่วยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ ซึง่จะต้องผ่านการรับรอง
จากโนตารีพบับลิค (Notary Public) และลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมประทบัตรา
สําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนาม
ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(ง) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริง 

(3) คัสโตเดยีน (Custodian) 
(ก)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอาํนาจของคสัโตเดียน  
(ข)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นนกัลงทนุต่างประเทศมอบหมายให้คสัโตเดียนเป็นผู้ ดําเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจของคสัโตเดียน 
(ค)  หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งลงนามโดยผู้ มีอํานาจของคัส

โตเดียน 
(ง) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ มีอํานาจของคสัโตเดียนท่ีได้

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
(จ) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริง 

 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
4.1 ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิ

ออกเสียงเพียงทางใดทางหนึง่ จะแบง่หุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้  
4.2 มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

นอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือวา่ท่ีประชมุเห็นชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์ 
4.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางท่ีแตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบตัรลงคะแนน

ของวาระนัน้ (สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 
4.5 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในท่ีประชมุอาจเชิญ

ให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้    
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

 
ทําท่ี………………………………….………...……….. 
Made at 

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

(1) ข้าพเจ้า…………………………………………….สญัชาติ………..…… อยู่บ้านเลขท่ี …...……………….... 
I/We Nationality   Residing at No. 

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

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

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................... เสียง ดงันี ้
and voting rights                                              votes divided as follows: 

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

  หุ้นบริุมสิทธ์ิ ..................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสียง 
  Preferred share   shares with voting rights        votes 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. นายอภิชาติ อาภาภิรม  ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ73 ปี อยู่
บ้านเลขท่ี 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Abhichart  Arbhabhirama, Position  Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), 
age 73 years, resides at 39/5 Soi Arbhabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok or 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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5. นายปัญจะ เสนาดิสยั  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ71 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Panja Senadisai, Position  Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 71 
years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or 

6. นายชาญชยั กงทองลกัษณ์    ตําแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่
บ้านเลขท่ี 1170/16 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

Mr. Charnchai Kongthongluck, Position  Chief Executive Officer  (not an independent director), age 59 years, resides 
at 1170/6 Phran Nok Road, Kwang Ban Chang Lo, Bangkok Noi, Bangkok.   

  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือ
หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 17 ซึง่กําหนดประชมุกนัในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริ
เวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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. 17 which will be held on April 26, 2019 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside 
Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
Signed      Grantor 

       (………………………………………….) 
วนัท่ี ..................../........................./.................... 
 
 
ลงช่ือ…………………………………………....ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed      Grantee 

       (………………………………………….) 
วนัท่ี ..................../........................./.................... 
 

 
หมายเหต ุ/ Remarks 
ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

 



 

หน้าท่ี 32 หน้า.................ของจํานวน...............หน้า 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B 

 
ทําท่ี………………………………….………...……….. 
Made at 

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

(1) ข้าพเจ้า…………………………………………….สญัชาติ………..……. อยู่บ้านเลขท่ี …...……………….... 
I/We                                      Nationality          Residing at No. 

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

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

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................... เสียง ดงันี ้
and voting rights                                              votes divided as follows: 

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

  หุ้นบริุมสิทธ์ิ ..................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสียง 
  Preferred share   shares with voting rights        votes 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. นายอภิชาติ อาภาภิรม  ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ73 ปี อยู่
บ้านเลขท่ี 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 

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

 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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5. นายปัญจะ เสนาดิสยั  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ71 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Panja Senadisai, Position  Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 71 years, 
resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or 

6. นายชาญชยั กงทองลกัษณ์    ตําแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่
บ้านเลขท่ี 1170/16 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

Mr. Charnchai Kongthongluck, Position  Chief Executive Officer  (not an independent director), age 59 years, resides 
at 1170/6 Phran Nok Road, Kwang Ban Chang Lo, Bangkok Noi, Bangkok.   

  

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือ
หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 17 ซึง่กําหนดประชมุกนัในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์
ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอืน่ด้วย 
 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. 17 which will be held on April 26, 2019 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside 
Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

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

 วาระท่ี 1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 16 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
Agenda  Subject:   To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 16 on April 24, 2018. 

 

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

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

                                        เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 2  เร่ือง  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
Agenda   Subject:   To consider and acknowledge the company’s operating  results for  the  year  ended  December 31, 2018. 

 

วาระท่ี 3  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
Agenda   Subject:   To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2018. 

 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
วาระท่ี 4.1  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2561 
 Agenda   Subject:  To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2018. 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 4.2  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติัการจ่ายปันผลสําหรับปี 2561 
Agenda   Subject:   To consider and approve dividend payment for the year 2018. 

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 5.1  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda   Subject:   To consider and appoint new directors to replace the retiring directors 

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

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

                                  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / The appointment of all Directors 

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
                                   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / The appointment of certain Directors as follows: 
 1.  ช่ือกรรมการ นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 
   Director Name Mr. Pakhawat Kovithvathnaphong  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
 2.  ช่ือกรรมการ นายไพโรจน์ วโรภาษ 
               Director Name Mr. Pairote Varopas  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 3.  ช่ือกรรมการ นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช 
               Director Name Mr. Kampanart Lohacharoenvanich  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 4.  ช่ือกรรมการ นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ 
              Director Name Mr. Surachai Suksriwong  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
วาระท่ี 5.2  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
Agenda   Subject:    To consider and approve directors’ remuneration 

1)   พิจารณารับทราบการจา่ยเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 
To acknowledge extra remuneration for the year 2018 

2)   พิจารณาและอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2019 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 6  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2562 
Agenda   Subject:    To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2019 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
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วาระท่ี 7 เร่ือง อนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทเร่ืองการประชมุคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
Agenda   Subject:    To approve the amendment of Articles of Association of the Company relating to teleconference meeting through 

electronic devices 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

In case where the Proxy does not votes in accordance with those specified above, those votes are considered not 
my/our votes as a shareholder.    

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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.................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
Signed             Grantor 

     (..................................................................) 
วนัท่ี ..................../........................./.................... 
Date 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed              Grantee 

     (.................................................................) 
วนัท่ี ..................../........................./.................... 

     Date 

หมายเหต ุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจํา
ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, the Proxy may use the annex form of proxy 
attached therefore. 



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

 

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

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 17 ในวันท่ี 26 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 17 which will be held on April 26, 2019 at 2.00 p.m. at the Wimanthong 
Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment thereof  to any other date, time and 
place. 
 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

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

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

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

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

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

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
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วาระท่ี............เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ตอ่) 

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

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบพิมพ์หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 

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

ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

Signed         Grantor 

     (..................................................................) 
วนัท่ี ..................../........................./.................... 
 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

Signed         Grantee 

     (.................................................................) 
วนัท่ี ..................../........................./....................



 

หน้าท่ี 38  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 
 

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จาํกดั (มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรม 

การก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วน
ปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ 22. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ (1/2) 
ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 33. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบําเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ี
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 

ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอืน่
ใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 35. ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้เรียกวา่“ประชมุสามญั”การประชมุสามญัดงักลา่ว
ให้จดัให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่
หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้
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คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน 
คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน หนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั  เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่คําบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ ไม่น้อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 
ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้า 

(25) คนหรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะ
จะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และ
อย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 39. ประธานท่ีประชุมต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ ในหนังสือนดัประชุม เว้นแต่ท่ี
ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ  

 เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น
ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในท่ีประชมุ
ไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะ
ประชมุครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ ไม่น้อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ข้อ 41. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืน่ในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่น
ตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอืน่หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้

บคุคลอืน่เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

ข้อ 43. บริษัทอาจเพ่ิมทนุของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมลูค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ําลง หรือลดจํานวนหุ้นให้
น้อยลง โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 51. การกู้ เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้ เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนหรือบคุคลอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
มติท่ีให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึง่ต้องใช้มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

หน้าท่ี 41  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 
 

แผนท่ีสถานที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 17 
บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
 

 


