บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู!ถือหุ!น ครั้งที่ 20

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห"องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร เลขที่
179 ถนนสาทรใต" แขวงทุ0งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ผู!เข!าร-วมประชุม
บริษัทได"ป5ดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู"ถือหุ"นเข"าร0วมประชุมด"วยตนเอง 16 คน และโดยการมอบฉันทะ
จํานวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน รวมเป<นจํานวนหุ"นทั้งสิ้น 96,743,308 หุ"น จากจํานวนหุ"นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียก
ชําระแล"ว 214,404,846 หุ"น หรือคิดเป<นร"อยละ 45.12 ครบองคประชุมตามข"อบังคับของบริษัท ประธานจึงเป5ดการประชุม
สามัญผู"ถือหุ"นครั้งที่ 20
เริ่มการประชุม
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ ประธานกรรมการ ได"กล0าวต"อนรับผู"ถือหุ"น ประธานแจ"งจํานวนผู"ถือหุ"นที่เข"าร0วมประชุม ซึ่ง
ครบองคประชุมตามข"อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได"ป5ดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก0อนเข"าวาระการประชุม เลขานุการ
บริษัทได"แจ"งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในแต0 ละวาระการประชุม เพื่ อ ให"การบันทึ กรายงานการประชุมเป< นไปอย0า งถูกต"อ ง
ครบถ"วน ดังนี้
1. ผู"ถือหุ"นแต0ละรายมีคะแนนเสียงเท0ากับจํานวนหุ"นที่ตนถือ
2. ผู"ถือหุ"นที่ส0งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให"กรรมการอิสระ หรือประธานเจ"าหน"าที่บริหารของบริษัทไว"นั้น
บริษัทได"บันทึกคะแนนตามความประสงคของท0านในแต0ละวาระไว"แล"ว และจะนับรวมในการลงมติแต0ละวาระ
ต0อไป
3. ในทุ กวาระ ถ"า ผู"ถื อหุ" นหรือผู"รับมอบฉันทะต" องการเสนอความคิ ดเห็นหรือ เสนอคําถาม ขอให"ยกมื อ และเมื่ อ
ประธานอนุญาตแล"ว และขอให"ทุกท0านเขียนลงกระดาษและนําส0งให"เจ"าหน"าที่ของบริษัท เพื่อไม0ให"ต"องมีการใช"
ไมโครโฟนร0วมกัน โดยขอให"ระบุในกระดาษคําถามเพื่อแถลงต0อที่ประชุมด"วยว0า เป<นผู"ถือหุ"นหรือผู"รับมอบฉันทะ
ชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม เลขานุการที่ประชุมจะเป<นนําเสนอแทนให"ที่ประชุมรับทราบและขอให"
เสนอความคิดเห็นหรือคําถามที่ตรงกับวาระเท0านั้น หากประสงคจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให"เสนอหรือถาม
เมื่อประชุมจบวาระต0างๆ แล"ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ"งจํานวนคะแนนเสียงที่จะต"องใช"เป<นมติที่ประชุมในแต0ละวาระให"ที่ประชุมทราบก0อน
ลงคะแนน
5. ในกรณี ที่ ไ ม0 มี ผู" ใ ดแสดงความเห็ น คั ด ค" า น หรื อ แสดงความเห็ นเป< น อย0 า งอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ป ระธานหรื อ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให"ถือว0าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป<นเอกฉันท
6. ในกรณีที่ผู"ถือหุ"นต"องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต0างไปจากข"อเสนอ ให"กรอกบัตรลงคะแนน
ของวาระนั้น (สํา หรับผู"คัดค"านหรือ งดออกเสียง) และจัดส0งให"เจ"าหน" าที่ ของบริษั ทเพื่ อสรุปผลการลงคะแนน
สําหรับวาระนั้น
7. สําหรับกรณีที่ถือเป<นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม0ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช0นลงคะแนนเสียงเกิน
หนึ่งช0อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ0าในบัตรลงคะแนนโดยไม0ลงชื่อกํากับบริเวณที่ขีดฆ0านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว"นในกรณีคัสโตเดียน) เป<นต"น
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ทั้งนี้ เพื่อไม0เป<นการเสียเวลาของท0านผู"ถือหุ"น ในระหว0างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจ
พิจารณานําเสนอวาระต0อไปก0อนได" แล"วจึงแจ"งผลคะแนนเมื่อแล"วเสร็จ
เลขานุการบริษัทได"แจ"งต0อที่ประชุมว0า บริษัทได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข"ารับการเลือกตั้งเป<นกรรมการบริษัทล0วงหน"าโดยเผยแพร0หลักเกณฑและขั้นตอนในการนําเสนอผ0านเว็บไซตของ
บริษัทและช0องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแห0งประเทศไทยตั้งแต0วันที่ 7 มกราคม 2565 โดยมีกําหนดให"นําส0งไม0เกิน
วันที่ 14 กุมภาพั นธ 2565 ซึ่งปรากฎว0าไม0มีผู"ถือหุ"นท0านใดนํา เสนอแต0อ ย0างใด นอกจากนี้บริษัทได"เป5ดโอกาสให" ผู"ถือหุ"น ตั้ง
คําถามตามวาระต0างๆผ0านทางเว็บไซตก0อนการประชุม ซึ่งไม0มีผู"ถือหุ"นท0านใดได"ตั้งคําถามเข"ามาเช0นกัน
จากนั้น เลขานุการบริษัทได"รายงานว0า กรรมการเข"าร0วมประชุมจํานวน 10 ท0าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท0าน คิด
เป<นสัดส0วนร"อยละ 90.91 และแนะนํากรรมการ กรรมการอิสระและผู"บริหารที่เข"าร0วมประชุม พร"อมทั้งผู"สอบบัญชี ดังนี้
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได"แก0
1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดค0าตอบแทน
2. ดร. ปLญจะ เสนาดิสัย ดํารงตําแหน0งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค0าตอบแทนด"วย
3. คุณไพโรจน วโรภาษ
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช
กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม0เป<นผู"บริหารได"แก0
1. นายแพทยนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกําหนดค0าตอบแทน
2. คุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช
กรรมการสรรหาและกําหนดค0าตอบแทน
3. คุณสรยุตม พรหมพจน
กรรมการอิสระ
กรรมการและผู"บริหาร ได"แก0
ดํารงตําแหน0งประธานเจ"าหน"าที่บริหาร และกรรมการอํานวยการของบริษั ท
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ
หลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
2. ดร. วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล
ดํารงตําแหน0งกรรมการผู"จัดการของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศแสน
ดํารงตําแหน0งรองกรรมการผู"จัดการของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เป<น
ผู"บริหารสูงสุดด"านบัญชีการเงิน
กรรมการที่ไม0ได"เข"าร0วมประชุมในครั้งนี้ คือ
1. ศาสตราจารย ดร. อาณัติ ลีมัคเดช กรรมการ
เนื่องจากนัดฉีดวัคซีน
ตัวแทนผู"สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคุณปLทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด
เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู"เข"าร0วมประชุม เลขานุการบริษัทได"แจ"งต0อที่ประชุมขอให"ผู"เข"าร0วมประชุม
ทุกท0า นสวมหน"ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู0ในห"องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป<นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน
สําหรับข"อบังคับบริษัทในส0วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู"ถือหุ"นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได"จากสิ่งที่
ส0งมาด"วยลําดับที่ 4 (หน"า 40-42) ในหนังสือเชิญประชุม
เมื่อไม0มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป<นอย0างอื่น ประธานกล0าวเป5ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต0าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต0อไปนี้
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วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู!ถือหุ!นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
ประธานรายงานว0าคณะกรรมการได"พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล"วเห็นว0าตรงตามมติที่ประชุมผู"ถือหุ"น จึง
ขอให"ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู"ถือหุ"นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งได"ส0งสําเนาให"ผู"ถือหุ"น
ทุกท0านพร"อมหนังสือเชิญประชุมแล"ว
มติ
การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 96,743,308 เสียง คิดเป<นร"อยละ 100 ไม0มีผู"งดออกเสียง ไม0มีผู"
ไม0เห็นด"วย และไม0มีบัตรเสีย จึงสรุปว0า ที่ประชุมมีมติเป<นเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผู"ถือหุ"นครั้งที่ 19 ตามที่เสนอ
วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป7สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานขอให"คุณชาญชัย กงทองลักษณ ประธานเจ"าหน"าที่บริหาร เป<นผู"รายงานผลการดําเนินงานให"ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
จากสถานการณการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิ ด 19 ที่ ยังคงระบาดอยู0 เป< นปQ ที่สอง
รัฐบาลทั่วโลกยังคงมาตรการอัดฉีดสภาพคล0อง มาตรการกระตุ"นเศรษฐกิจ และการส0งสัญญาณผ0อนคลายนโยบายการเงินของ
Fed และ ECB เป<นผลทําให"ปริมาณเงินส0วนเกินบางส0วนไหลเข"าสู0ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพยเสี่ยงทั้งหุ"นและสินค"าโภคภัณฑ
ดัชนีตลาดหุ"นไทยในปQ 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร"อยละ 14.4 โดยดัชนีเดือนธันวาคมป5ดที่ 1,658 จุดเพิ่มขึ้นจาก 1,449 จุด ณ สิ้นปQ
2563 จากปLจจัยดังกล0าวส0งผลต0อมูลค0าการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยต0อวันทั้งปQอยู0ที่ 93,846 ล"านบาท เพิ่มขึ้นจากปQ 2563 ที่
68,607 ล"านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร"อยละ 36.7 โดยบริษัทมีส0วนแบ0งการตลาดปQ 2564 ที่ร"อยละ 0.96 ลดลงจากปQ 2563 ที่
ร"อยละ 1.05
ในปQ 2564 นักลงทุนรายย0อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดส0วนมูลค0าการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนรายย0อยอยู0ที่
ร"อยละ 46.5 จากปQ 2563 ที่มีสัดส0วนร"อยละ 43.7 นักลงทุนต0างชาติมีสัดส0วนการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นมาอยู0ที่ร"อยละ 37.5
จากปQ 2563 ที่ มีสัดส0วนร"อ ยละ 35.9 ขณะที่ นักลงทุ นประเภทอื่นๆ มี สัดส0วนการซื้อ ขายหลักทรัพยลดลง โดยบั ญ ชีบริษั ท
หลักทรัพยมีสัดส0วนมูลค0าการซื้อขายหลักทรัพยลดลงมาอยู0ที่ร"อยละ 9.4 จากปQ 2563 ที่ร"อยละ 10.5 และนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศมีสัดส0วนการซื้อขายลดลงมาอยู0ที่ร"อยละ 6.6 จากปQ 2563 ที่ร"อยละ 9.9
ตลาดสัญญาซื้อขายล0วงหน"ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปQ 2563 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 120 ล"าน
สัญญาในปQ 2563 เป<น 135 ล"านสัญญาในปQ 2564 สําหรับปQ 2564 Single Stock Futures ได"รับความนิยมสูงสุด ด"วยปริมาณ
การซื้อขายร"อยละ 52 ของจํานวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได"แก0 SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร"อยละ 35
ของจํานวนสัญญาทั้งหมด บริษัทมีส0วนแบ0งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล0วงหน"าร"อยละ 0.25 ลดลงจากปQ 2563 ที่ร"อยละ
0.37 จากการแข0งขันด"านราคา
ทั้งนี้ กลุ0มนักลงทุนหลักในตลาด TFEX ยังคงเป<นนักลงทุนรายย0อยในประเทศ โดยในปQ 2564 สัดส0วนปริมาณการซื้อ
ขายของนักลงทุนทุกประเภทใกล"เคียงกับปQ 2563
ในการจัดการกองทุนส0วนบุคคล ถึงแม"ตลาดหลักทรัพยฯมีความผันผวนมากจากสถานการณโควิด 19 มูลค0าสินทรัพย
รวมของกองทุนส0วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 3,965 ล"านบาทเมื่อสิ้นปQ 2563 เป<น 4,678 ล"านบาท ณ สิ้นปQ 2564
หรือมูลค0าทรัพยสินเพิ่มขึ้น 18% จากปQ 2563 จากการเพิ่มการลงทุนของลูกค"ารายเดิมและมีลูกค"ารายใหม0 อัตราผลตอบแทน
ของกองทุนอยู0ที่ 5.66% ซึ่งตํ่ากว0าอัตราผลตอบแทนของ SETTTRI
นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนในต0างประเทศให"กับลูกค"าผ0าน
1) กองทุนส0วนบุคคล “ทรีนีตี้ เอเชียน ไพรเวท ฟLนด” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม0รวมญี่ปุmน) ซึ่งให"อัตราผลตอบแทน
ตั้งแต0จัดตั้งกองทุนในปQ 2562 จนถึงสิ้นปQ 2564 ที่ร"อยละ 25.2 โดยมีมูลค0าสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจาก 8.6 ล"านเหรียญดอลล0าร
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สหรัฐฯ เมื่อสิ้นปQ 2563 เป<น 14.9 ล"านเหรียญดอลล0ารสหรัฐฯ ณ สิ้นปQ 2564 หรือเพิ่มขึ้นร"อยละ 72.7 จากการเพิ่มการลงทุน
ของลูกค"าทั้งรายเดิมและรายใหม0
2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเป<นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่ใหญ0เป<น
อันดั บต"นๆ ในเวียดนามคื อ SSI Asset management Limited Company โดยที่ ก องทุ นเป< นสั ญ ชาติ เวียดนามจึ งสามารถ
ลงทุนโดยไม0ต"องเสียค0า พรีเมี่ยมเมื่อลงทุนในหุ"นที่ติดโควต"านักลงทุนต0างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค0า
ทรัพยสินที่ลงทุน ณ สิ้นปQ 2564 เพิ่มขึ้นจากปQ 2563 ที่มีมูลค0า 307 ล"านบาทเป<น 441 ล"านบาท คิดเป<นอัตราเพิ่มขึ้นร"อยละ
43.5 ซึ่งกองทุนให"ผลตอบแทนสําหรับปQ 2564 ที่อัตราร"อยละ 49.9 สูงกว0า VN Index ซึ่งอยู0ที่อัตราร"อยละ 35.7
ทางด"า นวาณิ ชธนกิจ บริษั ทมีผลงานการเป< นที่ ปรึกษา และการนํา บริษั ทเข"าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพยอย0า ง
ต0อเนื่องจํานวน 3 บริษัทในปQ 2564 และเป<นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ"นกู"จํานวน 7 บริษัท
บริษัทยังให"ความสําคัญในการบริหารงานอย0างมีจริยธรรม โดยสอดคล"องกับข"อพึงปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได"รับการประเมินจากสมาคมส0งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปQ
2564 เป<นบริษัทจดทะเบียนที่ได"คะแนนอยู0ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได"รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู"ถือหุ"นปQ 2564 โดยสมาคมส0งเสริมผู"ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย0างต0อเนื่อง
ตามที่บริษัทได"รับการรับรองเป<นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร0วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต0อต"านการทุจริต
เมื่อปQ 2558 และบริษัทได"รับการพิจารณาต0ออายุฐานะสมาชิก ในปQ 2561 และอยู0ระหว0างการพิจารณาต0ออายุครั้งที่ 2 ในปQ
2564 แสดงให"เห็นว0า บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป{อ งกันและต0อต"านการทุจริตและคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบที่
ครบถ"วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย0อย
ผลการดําเนินงานของบริษัทในปQ 2564 มีความผันผวนระหว0างแต0ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย บริษัทมี
รายได"รวม 1,008 ล"านบาท เพิ่มขึ้นร"อยละ 40.59 จากปQ 2563 ที่มีรายได"รวม 717 ล"านบาท ค0าใช"จ0ายรวมเพิ่มขึ้นจาก 562
ล"านบาทในปQ 2563 เป<น 702 ล"านบาท บริษัทจึงมีกําไรก0อนภาษีเงินได" 306 ล"านบาทเพิ่มขึ้นจาก 156 ล"านบาทสําหรับปQ 2563
เพิ่มขึ้นร"อยละ 96.71 ในขณะที่กําไรสุทธิปQ 2564 มีจํานวน 250 ล"านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิปQ 2563 จํานวน 130
ล"านบาทคิดเป<นอัตราการเพิ่มขึ้นร"อยละ 91.75 อัตราผลตอบแทนต0อผู"ถือหุ"นสําหรับปQ 2564 ร"อยละ 14.92 เพิ่มขึ้นจากร"อยละ
8.21 ในปQ 2563
ทั้งนี้ แหล0งรายได"ที่สําคัญเติบโตในทุกช0องทาง ประกอบด"วย
• รายได"ค0านายหน"าเพิ่มขึ้นจาก 257 ล"านบาทเป<น 357 ล"านบาท หรือเพิ่มขึ้นร"อยละ 39 เป<นผลจากปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพยของลูกค"าที่เป<นนักลงทุนรายย0อยที่เพิ่มขึ้นมาก
• กําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 178 ล"านบาท เพิ่มขึ้นจากปQ 2563 ที่มีกําไรและผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนรวม 146 ล"านบาทหรือเพิ่มขึ้นร"อยละ 23
• รายได"ค0าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 95 เป<น 118 ล"านบาทหรือเพิ่มขึ้นร"อยละ 24 จากค0าธรรมเนียม
จัดจําหน0ายที่เพิ่มขึ้น
• รายได"ดอกเบี้ยจากเงินให"กู"ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 83 ล"านบาทเป<น 130 ล"านบาท หรือเพิ่มขึ้นร"อย
ละ 56 ตามมูลค0าเงินให"กู"ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นในระหว0างปQ 2564
• รายได"ดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 96 ล"านบาทในปQ 2563 เป<น 119 ล"านบาทในปQ 2564 เกิดจากรายได"
ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให"กู"ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในปQ 2564 จาก 93 ล"านบาทเป<น 111 ล"านบาท
• รายได"ค0าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นจาก 17 ล" านบาทในปQ 2563 เป< น 66 ล" า นบาทในปQ 2564 จากงานที่ปรึกษา
สําหรับการนําหลักทรัพ ยเข"า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและที่ปรึกษาในการจัดโครงสร"างทางการเงิน
เพิ่มขึ้น
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สําหรับค0าใช"จ0ายรวมที่เพิ่มขึ้นจากค0าใช"จ0ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ
• ค0าใช"จ0ายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับปQ 2564 มีจํานวน 458 ล"านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค0าใช"จ0ายสําหรับปQ
2563 ที่มีจํานวน 360 ล"านบาท คิดเป<นอัตราเพิ่มขึ้นร"อยละ 27 ซึ่งผันแปรตามผลการดําเนินงาน
• ค0าธรรมเนียมและบริการจ0ายสําหรับปQ 2564 มีจํานวน 65 ล"านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปQ 2563 ที่มี
จํานวน 55 ล"านบาทหรือคิดเป<นอัตราการเพิ่มขึ้นร"อยละ 18 ซึ่งผันแปรกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยที่
เพิ่มขึ้นจากปQ 2563
• ค0าใช"จ0ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 60 ล"านบาท เป<น 86 ล"านบาทหรือเพิ่มขึ้นร"อยละ 43 เป<นผลจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู"ยืมที่ใช"เพื่อการชําระราคา เงินให"กู"ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และเงินให"กู"ยืมอื่น
รายละเอียดต0างๆ ผู"ถือหุ"นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได"จากรายงานประจําปQ ที่จัดส0งให"ผู"ถือหุ"น
คุณชาญชัยได"แจ"งต0อที่ประชุมว0าสําหรับวาระนี้ไม0มีการลงมติ เป<นเพียงการชี้แจงให"ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปQ 2564 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ซึ่งไม0มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงสรุปว0าที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปQ 2564 ตามที่เสนอ
วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป7สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานขอให"คุณสุวรรณี ลิมปนวงศแสน รองกรรมการผู"จัดการเป<นผู"รายงานสาระสําคัญของงบการเงิน
คุณ สุวรรณี ได"รายงานสาระสําคัญของงบการเงินสําหรับปQสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ0า นการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู"สอบบัญชีแล"ว ข"อมูลที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนมีดังนี้
• บริษั ทมีสินทรัพ ยรวม 6,412 ล"า นบาทเพิ่ มขึ้นจาก 5,043 ล"า นบาทเมื่อ สิ้นปQ 2563 โดยเป< นการเพิ่ มขึ้ นของ
สินทรัพ ยหมุนเวียนจาก 4,517 ล"านบาท เป<น 5,881 ล"านบาท ในส0วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม
4,656 ล"านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปQ 2563 ที่มีจํานวน 3,446 ล"านบาท เป<นการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินหมุนเวียนจาก 2,839 ล"านบาท เป<น 3,884 ล"านบาท
• สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นประกอบด"วยรายการที่สําคัญ ได"แก0 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายล0วงหน"าสุทธิ
จํา นวน 3,660 ล"านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,405 ล"านบาท และเงินให"กู"ยืมอื่นจํานวน 1,204 ล"านบาท เพิ่มขึ้นจาก
1,082 ล"านบาท
• รายการหนี้สินที่สําคัญ ได"แก0 เงินกู"ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,853 ล"านบาทเมื่อสิ้นปQ 2563 เป<น 3,815 ล"านบาทเมื่อ
สิ้นปQ 2564 ซึ่งแบ0งเป<นเงินกู"ยืมระยะสั้นจํานวน 3,199 ล"านบาท และเงินกู"ยืมระยะยาว 616 ล"านบาท เพื่อใช"
สําหรับการชําระราคา และเงินให"กู"ยืมที่เติบโตขึ้น
• ส0วนของผู"ถือหุ"นของบริษัทมีจํานวน 1,756 ล"านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปQ 2563 ที่มีจํานวน 1,597 ล"านบาท
เป<นผลจากเงินเพิ่มทุนจากการใช"สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 78 ล"านบาท ผลกําไรในปQ 2564 จํานวน 250
ล"านบาท ในขณะที่มีการจ0ายเงินปLนผลจากผลการดําเนิ นงานปQ 2563 จํา นวน 107 ล"า นบาท และเงินปLนผล
ระหว0างกาลจากผลการดําเนินงานปQ 2564 จํานวน 54 ล"านบาท
•

ด"านรายได"และค0าใช"จ0าย เป<นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล"ว

งบการเงินดังกล0าวได"ผ0านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล"ว ซึ่งรายงานของ
คณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู"สอบบัญ ชีได"แสดงในรายงานประจําปQที่ส0งให"ผู"ถือหุ"นพร"อม
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หนังสือเชิญประชุมแล"ว จึงขอเสนอให"ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปQสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล0าว
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปQที่ได"จัดส0งให"ผู"ถือหุ"น
จากนั้นคุณสุวรรณีได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม0มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให"
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 96,743,308 เสียง คิดเป<นร"อยละ 100 ไม0มีผู"ไม0เห็นด"วย ไม0มีผู"งดออก
เสียง และไม0มีบัตรเสีย จึงสรุปว0า ที่ประชุมมีมติเป<นเอกฉันทอนุมัติงบการเงินสําหรับปQสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป;นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป7 2564
4.1 อนุมัติจัดสรรกําไรเป>นเงินสํารองตามกฎหมาย
ประธานขอให"คุณชาญชัย กงทองลักษณ เป<นผู"นําเสนอวาระนี้
คุณชาญชัยแถลงว0าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให"บริษัท
ต"องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปQส0วนหนึ่งไว"เป<นทุนสํารองไม0น"อยกว0าร"อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปQ หักด"วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา(ถ"ามี) จนกว0าทุนสํารองจะมีจํานวนไม0น"อยกว0าร"อยละ 10 ของทุนจดในปQ 2564 ที่ผ0านมา บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 250,143,832 บาท จึงต"องจัดสรรกําไรเป<นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 12,507,192 บาท ทําให"
เงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน 91,634,459 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู"ถือหุ"นพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปQ
2564 จํานวน 12,507,192 บาท
คุณชาญชัยได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม0มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให"ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 96,743,308 เสียง คิดเป<นร"อยละ 100 ไม0มีผู"ไม0เห็นด"วย ไม0มีผู"งดออก
เสียง และไม0มีบัตรเสีย จึงสรุปว0า ที่ประชุมมีมติเป<นเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 12,507,192 บาท เป<นเงินสํารอง
ตามกฎหมายสําหรับปQ 2564 ตามที่เสนอ
4.2 อนุมัติการจ-ายเงินป;นผลสําหรับป7 2564
ประธานขอให"คุณชาญชัย เป<นผู"นําเสนอวาระนี้
คุณ ชาญชัย แถลงว0า ตามนโยบายการจ0า ยเงินปL นผลที่บริษัทกํา หนดไว"ไม0 น"อยกว0าร"อยละ 50 ของกําไรสุทธิข องงบ
การเงินรวม และไม0เกินกว0ากําไรสะสมที่ยังไม0จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข"อมูลการจ0ายเงินปLนผลปQ 2561 ถึงปQ
2563 และข"อมูลกําไรสุทธิและกําไรสะสมสําหรับปQ 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล0าวคือ กําไรสุทธิของ
บริษัทตามงบการเงินรวมมีจํานวน 250 ล"านบาท และกําไรสะสมก0อนจ0ายเงินปLนผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 300
ล"านบาท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให"ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ0ายเงินปLนผลสําหรับปQ 2564 ในอัตราหุ"นละ 1 บาท หรือ
คิดเป<นอัตราการจ0ายเงินปLนผลประมาณร"อยละ 85.71 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป<นไปตามนโยบายการจ0ายเงินปLนผลของ
บริษัท บริษัทได"จ0ายเงินปLนผลระหว0างกาลไปแล"วในอัตราหุ"นละ 0.25 บาทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ0ายเงินปLน
ผลงวดสุดท"ายในอัตราหุ"นละ 0.75 บาท โดยบริษัทจ0ายจากกําไรที่คํานวณภาษีเงินได"นิติบุคคล อัตราร"อยละ 20 เมื่อคํานวณ
อัตราการจ0ายเงินปLนผลเทียบกับราคาหุ"นของบริษัท ณ สิ้นปQ 2564 ซึ่งอยู0ที่ 9 บาท อัตราผลตอบแทนต0อราคาหุ"น (Dividend
Yield) เท0ากับร"อยละ 11.11 เงินปLนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ0าย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยจะจ0ายให"ผู"ถือหุ"นใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และกําหนดรายชื่อผู"ถือหุ"นที่มีสิทธิในการรับเงินปLนผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565
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คุณชาญชัยได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม0มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให"ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 96,743,308 เสียง คิดเป<นร"อยละ 100 ไม0มีผู"ไม0เห็นด"วย ไม0มีผู"งดออก
เสียง และไม0มีบัตรเสีย จึงสรุปว0าที่ประชุมมีมติเป<นเอกฉันทอนุมัติจ0ายเงินปLนผลจากผลการดําเนินงานปQ 2564 ในอัตราหุ"นละ
1.00 บาท บริษัทได"จ0ายเงินปLนผลระหว0างกาลไปแล"วในอัตราหุ"นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ0ายเงิน
ปLนผลงวดสุดท"ายในอัตราหุ"นละ 0.75 บาท กํา หนดจ0ายให"ผู"ถือหุ"นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และกําหนดรายชื่อผู"ถือหุ"นที่มี
สิทธิในการรับเงินปLนผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565
วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต-งตั้งกรรมการใหม-แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค-าตอบแทนกรรมการ
ประธานขอให"ดร. ปLญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค0าตอบแทนเป<นผู"นําเสนอ
5.1 อนุมัติการแต-งตั้งกรรมการใหม-แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ดร. ปLญจะจึงแถลงว0า ตามข"อบังคับของบริษัท กําหนดให"กรรมการของบริษัทต"องออกจากตําแหน0งเป<นจํานวนหนึ่งใน
สามเป<นประจําทุกปQ และจากการเป5ดให"ผู"ถือหุ"นสามารถนําเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป<นกรรมการ โดยมีกําหนดให"
นําเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 ไม0ปรากฎว0า มีการนํา ส0งเอกสารเพื่อนํ าเสนอบุ คคลใดต0อเลขานุ การบริษัท ในปQนี้
กรรมการที่ต"องออกจากตําแหน0งตามวาระจํานวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท0าน ได"แก0
1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ
ตําแหน0ง ประธานกรรมการ
2) นายไพโรจน วโรภาษ
ตําแหน0ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) นายสรยุตม พรหมพจน
ตําแหน0ง กรรมการอิสระ
4) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช
ตําแหน0ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค0าตอบแทน
เพื่อให"เป<นไปตามหลักการกํา กับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให"ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นอย0างเต็มที่ และการ
ลงคะแนนเสียงเป<นไปอย0างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท0านขออนุญาตออกจากห"องประชุมก0อน เพื่อให"ที่ประชุมได"พิจารณาอย0างเป<น
อิสระ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม0รวมกรรมการผู"มีส0วนได"เสีย ได"พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค0าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑการสรรหาที่บริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข"าร0วมประชุมคณะกรรมการชุด
ต0า งๆ ที่ เกี่ย วข"อ ง การปฏิ บัติหน" าที่ ที่ ผ0า นมา การดํ ารงตํ า แหน0งในกิจการอื่ นที่ อ าจทํ าให" เกิ ดความขั ดแย"งทางผลประโยชน
สําหรับกรรมการอิสระ บริษั ทได" พิจารณาคุ ณ สมบั ติตามข"อกํา หนดของสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ยและตลาด
หลักทรัพย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู0ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม
จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย0างรอบคอบแล"ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม0รวมกรรมการผู"มีส0วนได"เสีย จึง
เห็นสมควรเสนอให"ที่ประชุมผู"ถือหุ"นพิจารณาอนุมัติแต0งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท0านกลับเข"าดํารงตําแหน0งกรรมการ
ต0ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท0านเป<นผู"มีความรู" ความสามารถและมีประสบการณครบถ"วน อีกทั้งมีผลงานในการ
ร0วมบริหารกิจการของบริษัทด"วยดีตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน0ง และไม0มีความสัมพันธทางธุรกิจที่อาจก0อให"เกิดความขัดแย"ง
ทางผลประโยชน
นายไพโรจน วโรภาษ และนายสรยุตม พรหมพจน เป<นกรรมการอิสระของบริษัทดํารงตําแหน0งในวาระเป<นเวลา 20 ปQ
และ 4 ปQตามลําดับ มีคุณสมบัติสอดคล"องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด และสามารถให"ความคิดเห็นอย0างเป<นอิสระ
มาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพยเป<นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกํากับมากและปรับเปลี่ยนบ0อย ต"องอาศัยความต0อเนื่องในการเข"าใจ
ธุรกิจเป<นอย0างดี การดํารงตําแหน0งของกรรมการเป<นระยะเวลานานจึงเป<นประโยชนต0อบริษัท โดย นายไพโรจน วโรภาษดํารง
ตําแหน0งกรรมการอิสระมาตั้งแต0เดือนกรกฎาคม 2545 หากได"รับการอนุมัติให"เป<นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาใน
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การดํารงตําแหน0งรวมทั้งสิ้น 23 ปQ นายสรยุตม พรหมพจน ดํารงตําแหน0งกรรมการอิสระมาตั้งแต0เดือนตุลาคม 2561 หากได"รับ
การอนุมัติให"เป<นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน0งรวมทั้งสิ้น 7 ปQ
ขอให"ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต0ละท0านแสดงอยู0ในเอกสารแนบในหนังสือ เชิญประชุมหน"าที่ 21 ถึง 25
และลงมติเลือกกรรมการเป<นรายบุคคล
ดร. ปL ญจะได"เป5ด โอกาสให" ผู"ถือ หุ"นซักถามหรือ แสดงความคิ ดเห็น ซึ่งไม0มีผู"ถือ หุ" นรายใดซักถาม จึงขอให" ที่ ประชุ ม
พิจารณาลงมติแยกสําหรับกรรมการแต0ละท0าน
ดร. ปLญจะได"รายงานต0อที่ประชุมเมื่อเวลา 14.30น. ว0า มีผู"ถือหุ"นมาประชุมด"วยตนเองเพิ่มจํานวน 3 คน ทําให"มีผู"ถือ
หุ"นที่มาประชุมด"วยตนเองจํานวน 19 คน และผู"รับมอบฉันทะจํานวน 26 คน รวมเป<นจํานวนผู"ถือหุ" นทั้งสิ้น 45 คน เท0ากั บ
96,930,522 หุ"น คิดเป<นอัตราร"อยละ 45.21 ของจํานวนหุ"นที่ออกและเรียกชําระแล"วทั้งหมด
มติ การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตั้งกรรมการแต0ละท0าน เป<นดังนี้
ลําดับ

ชื่อกรรมการ

1

นายภควัตโกวิทวัฒนพงศ

2

นายไพโรจน วโรภาษ

3

นายสรยุตม พรหมพจน

4

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช

เห็นด"วย, (%)

ไม0เห็นด"วย, (%)

งดออกเสียง*, (%)

96,930,522
100.00%
96,930,410
99.9999%
96,930,522
100.00%
96,930,522
100.00%

0
0.00%
112
0.0001%
0
0.00%
0
0.00%

0

บัตรเสีย,
(%)
0

0

0

0

0

0

0

สรุปว0าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข"างมากแต0งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท0านกลับเข"าดํารงตําแหน0งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนาย
ไพโรจน วโรภาษและนายสรยุตม พรหมพจน มีคุณสมบัติเป<นกรรมการอิสระด"วย
5.2 อนุมัติกําหนดค-าตอบแทนกรรมการ
ประธานขอให"ดร. ปLญจะ เสนาดิสัย เป<นผู"นําเสนอวาระนี้
ดร. ปLญจะแถลงต0อที่ประชุมว0า ตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว0าห"ามมิให"
บริษัทจ0ายเงิน หรือทรัพยสินอื่นใดแก0กรรมการ เว"นแต0จ0า ยเป<นค0าตอบแทนตามข"อบังคับของบริษัท ซึ่งข"อบังคับบริษัท ข"อ 33
กําหนดว0า บําเหน็จกรรมการและค0าตอบแทนให"สุดแล"วแต0ที่ประชุมผู"ถือหุ"นกําหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบเงิน
บําเหน็จกรรมการสําหรับปQ 2564 และอนุมัติค0าตอบแทนกรรมการสําหรับปQ 2565 ดังนี้
1) พิจารณารับทราบการจ-ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป7 2564
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู"ถือหุ"นครั้งที่ 19 ได"อนุมัติงบประมาณวงเงินบําเหน็จกรรมการไว" 10 ล"านบาทโดยให"อยู0ใน
อํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค0า ตอบแทนพิจารณาตามเกณฑในการประเมินได"แก0 ผลการดําเนินงานของ
บริษัท ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั้งใช"ข"อมูลการจ0ายค0าตอบแทนในอดีตที่ผ0านมา และผลสํารวจการจ0ายค0าตอบแทน
กรรมการและผู"บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได"ในระดับเดียวกัน และค0าตอบแทน
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กรรมการปQที่ผ0านมา ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทในปQ 2564 บริษัทมีรายได" 1,008 ล"านบาทเพิ่มขึ้นจากปQ 2563 ในอัตราร"อย
ละ 40.59 และกําไรสุทธิ 250 ล"านบาทเพิ่มขึ้นจากปQ 2563 ในอัตราร"อยละ 92.31 และเงินปLนผลจ0ายผู"ถือหุ"น 1 บาทเพิ่มขึ้นจาก
ปQ 2563 ที่กําหนดจ0ายเงินปLนผลในอัตรา 0.50 บาทต0อหุ"น หรือคิดเป<นอัตราเพิ่มขึ้นร"อยละ 100
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค0าตอบแทน จึงอนุมัติจ0ายเงินบําเหน็จ
กรรมการสํ า หรั บ ปQ 2564 จํ า นวนรวมไม0 เกิ น 9.5 ล" า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น จากปQ 2563 ในอั ต ราร" อ ยละ 26.67 ซึ่ ง ไม0 เกิ นวงเงิ น
งบประมาณที่ได"รับอนุมัติจากผู"ถือหุ"นแล"ว
สําหรับวาระนี้ไม0มีการลงมติ เป<นเพียงการรายงานให"ที่ประชุมรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปQ 2564 ตามที่
เสนอ
ดร. ปLญจะได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม0มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงสรุปว0าที่ประชุม
รับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปQ 2564 ตามที่เสนอ
2) พิจารณาอนุมัติค-าตอบแทนกรรมการประจําป7 2565
สําหรับปQ 2565 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู"ถือหุ"นพิจารณาอนุมัติค0าตอบแทนกรรมการ
จํานวนรวม 18 ล"านบาทเพิ่มขึ้นจากปQ 2564 ที่กําหนดไว"ไม0เกิน 15.5 ล"านบาท โดยแบ0งตามประเภทการจ0ายดังนี้
2.1) ค0าตอบแทนกรรมการรายเดือนสําหรับปQ 2565 ในวงเงินไม0เกิน 5.5 ล"านบาทเท0ากับปQ 2564 ดังนี้
• ค0าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ให"จ0ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต0อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต0อเดือน
• ค0าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให"จ0ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต0อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต0อเดือน
• ค0าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค0า ตอบแทน 20,000 บาทต0อเดือน ในกรณีที่กรรมการ
เป<นคณะกรรมการในชุดย0อยอื่นด"วย ให"ได"รับค0าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว0าเพียงชุด
เดียว
2.2) วงเงินบํ าเหน็จกรรมการสําหรับปQ 2565 ไม0เกิน 12.5 ล"านบาท และให"ตัดจ0ายจากบัญชีของปQ นั้น โดยให"
คณะกรรมการบริษัทเป<นผู"พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ0งจ0ายกันเอง
2.3) สําหรับสิทธิประโยชนอื่นที่ให"กับกรรมการ ได"แก0 การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ"าหน"าที่
ของบริ ษั ท ในวงเงิ น 50 ล" า นบาท และ สวั ส ดิ การให" แ ก0 กรรมการ ในเรื่อ งค0 า รั กษาพยาบาลกรณี เจ็บ ปm วยต"อ งพั กรัก ษาใน
โรงพยาบาล และความคุ"มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต0อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท
ตามลําดับ
จึ ง ขอให" ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค0 า ตอบแทนกรรมการที่ เป< น ตั วเงิ นจํ า นวนรวม 18 ล" า นบาท โดยแบ0 งเป< น
ค0า ตอบแทนกรรมการรายเดือ น 5.5 ล" านบาท และวงเงินบํ าเหน็ จกรรมการไม0 เกิน 12.5 ล" านบาท โดยให" อ ยู0ในอํานาจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชนอื่นที่ให"แก0กรรมการตามที่เสนอ
ดร. ปLญจะขอให"ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค0าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช0นเดียวกับวาระที่ผ0านมา คะแนน
เสียงของวาระนี้ต"องไม0น"อยกว0าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู"ถือหุ"นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป<นผู"ถือหุ"นที่เข"าร0วม
ประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได" ไม0ถือว0าเป<นการตัดสิทธิของผู"ถือหุ"นที่เป<นกรรมการ แต0อย0างไรก็ดีกรรมการที่เป<นผู"ถือ
หุ"นจะขอสละสิทธิเช0นว0านั้นก็ได"
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ดร. ปLญจะได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม0มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงขอให"ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด"วยเห็นด"วยจํานวน 96,930,522 เสียงคิดเป<นร"อยละ 100 ไม0มีผู"ไม0เห็นด"วย ไม0มี
ผู"งดออกเสียง และไม0มีบัตรเสีย จึงสรุปว0า ที่ประชุมมีมติเป<นเอกฉันทอนุมัติกําหนดค0าตอบแทนกรรมการปQ 2565 จํานวนรวม
18,000,000 บาท โดยแบ0งเป<นค0าตอบแทนกรรมการรายเดือนจํานวน 5,500,000 บาท และวงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปQ
2565 ไม0เกิน 12,500,000 บาท โดยให"อยู0ในอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน
อื่นที่ให"แก0กรรมการตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต-งตั้งกรรมการใหมประธานขอให"ดร. ปLญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค0าตอบแทนเป<นผู"นําเสนอวาระนี้
ดร. ปLญจะแถลงต0อที่ประชุมว0า ตามข"อบังคับบริษัทกําหนดให"บริษัทมีกรรมการอย0างน"อย 5 คน การเพิ่มกรรมการใหม0
ต"องได"รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู"ถือหุ"น และตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่กําหนดให"โครงสร"างคณะกรรมการ
สะท"อนกับสัดส0วนการถือหุ"นของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู"ถือ หุ"นพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการใหม0เพื่อให"โครงสร"า ง
กรรมการสะท" อ นกั บ สั ด ส0 วนการถื อ หุ" น ของบริ ษั ท และได" พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค0 า ตอบแทน ให" เสนอที่ ประชุ ม ผู" ถือ หุ" น อนุ มั ติแต0 ง ตั้ งนายอุ ด มศั ก ดิ์ โรจนวิ บู ลยชั ย ซึ่ ง เป< น ผู" มี ค วามรู" ความสามารถและมี
ประสบการณในสถาบันการเงินและตลาดทุ น เป< นกรรมการใหม0 โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอแสดงอยู0ใน
เอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน"าที่ 27 ถึง 28
ดร. ปL ญจะได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือหุ" นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น เมื่อไม0มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงขอให" ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด"วยเห็นด"วยจํานวน 96,930,522 เสียงคิดเป<นร"อยละ 100 ไม0มีผู"ไม0เห็นด"วย ไม0มีผู"งด
ออกเสียง และไม0มีบัตรเสีย จึงสรุปว0าที่ประชุมมีมติเป<นเอกฉันทอนุมัติเพิ่มกรรมการใหม0รวมเป<น 12 ท0าน และแต0งตั้งให"นาย
อุดมศักดิ์ โรจนวิบูลยชัยเป<นกรรมการบริษัท
วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติแต-งตั้งผู!สอบบัญชี และกําหนดค-าตอบแทนของผู!สอบบัญชีสําหรับป7 2565
ประธานขอให"คุณอภิชาต อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป<นผู"นําเสนอวาระนี้
คุณอภิชาติแถลงว0า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู"ถือ
หุ"นพิจารณาอนุมัติแต0งตั้งผู"สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป<นผู"สอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับปQ 2565 โดยมีรายชื่อ
ผู"สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต0อไปนี้
1) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต
ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท
ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
3) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ
ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
5) นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
6) นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท
ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872
ทั้งนี้ ผู"สอบบัญชีลําดับที่ 1 เป<นผู"สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย0อยเป<นเวลา 2 ปQตั้งแต0ปQ 2563 และผู"สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมานั้น ไม0มีความสัมพันธหรือมีส0วนได"เสียกับบริษัท/บริษัทย0อย/ผู"บริหาร/ผู"ถือหุ"นรายใหญ0 หรือผู"ที่เกี่ยวข"องกับ
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บุคคลดังกล0าวแต0อ ย0างใด รวมทั้งในปQที่ผ0า นมา บริษัทและบริษัทย0อ ยไม0ไ ด"รับบริการอื่นใดจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข"องกับผู"สอบบัญชีและบริษัทที่ผู"สอบบัญชีสังกัด
ในกรณีที่ผู"สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล0าวไม0สามารถปฏิบัติงานได" ให"บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู"สอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอื่นของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหน"าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต0องบการเงินของบริษัทแทน
พร"อ มกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกํา หนดค0า สอบบัญ ชีข องบริษั ท ทรีนีตี้ วัฒ นา จํากัด (มหาชน) เป<นจํานวนเงิน
900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปQ 2564 เป<นจํา นวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป<นผู"สอบบัญชีของ
บริษัทย0อยของบริษัทด"วย ซึ่งเมื่อรวมค0าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย0อยจะเป<นจํานวนรวม 2,600,000 บาท
ทั้ งนี้ คณะกรรมการได"พิ จารณาการปฏิ บัติงานตรวจสอบบั ญ ชี ปQที่ผ0า นมา เห็ นว0า ผู" สอบบั ญ ชี สามารถปฏิ บัติ งาน
ตรวจสอบบัญชีได"ตามมาตรฐาน มีความเข"าใจในธุรกิจหลักทรัพยเป<นอย0างดี และให"บริการในการสอบทานการควบคุมงานด"าน
คอมพิวเตอร รวมถึงการให"คําปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก0บริษัทและบริษัทย0อย ซึ่งค0าสอบบัญชีดังกล0าวเป<นที่ยอมรับ
ได"
คุณ อภิชาติ ได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือ หุ" นซักถามหรือแสดงความคิ ดเห็น ซึ่งไม0 มีผู"ถื อหุ" นรายใดซักถาม จึงขอให"ที่ประชุ ม
พิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย จํานวน 96,930,522 เสียงคิดเป<นร"อยละ 100 ไม0มีผู"ไม0เห็นด"วย ไม0มีผู"
งดออกเสียง และไม0มีบัตรเสีย จึงสรุปว0าที่ประชุมมีมติเป<นเอกฉันทอนุมัติแต0งตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีผู"สอบบัญชี
ตามรายชื่อที่เสนอเป<นผู"สอบบัญชีของบริษัท ประจําปQ 2565 และอนุมัติค0าสอบบัญชีของบริษัทเป<นจํานวนเงิน 900,000 บาท
ตามที่เสนอ
วาระที่ : 8 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ!นกู!
ประธานขอให"คุณชาญชัย เป<นผู"นําเสนอในวาระนี้
คุณชาญชัยแถลงต0อที่ประชุมว0า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู"ถือหุ"นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได"พิจารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุ"นกู"ในวงเงินไม0เกิน 3,000 ล"านบาท สืบเนื่องจากภาวะตลาดเงินปLจจุบันที่มีสภาพคล0องสูง และอัตรา
ดอกเบี้ยในระดับตํ่า กอปรกับการที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย0อยเพิ่มเติม ได"แก0 การให"เงินกู"ยืมโดย
จํานําหลักทรัพยเป<นหลักประกัน การให"เงินกู"ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เป<นต"น คณะกรรมการจึง
พิจารณาเสนอให"ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ"นกู"จาก 3,000 ล"า นบาทเป<น 5,000 ล"านบาท โดย
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ"นกู"ใหม0 ตามที่นําเสนอในหนังสือเชิญประชุมหน"าที่ 20
ทั้งนี้ ให"คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ"าหน"าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ"าหน"าที่
บริหารมอบหมายเป<นผู"มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข"องกับการออก
และเสนอขายหุ"นกู"ในแต0ละประเภท/แต0ละชนิดในแต0ละคราว รวมทั้งมีอํานาจในการแต0งตั้งผู"จัดจําหน0าย และ/หรือผู"รับประกัน
การจัดจําหน0าย และการกระทํานิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จําเป<น รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหน0วยงานหรือหน0วยราชการ
ที่เกี่ยวข"อง ตลอดจนการนําหุ"นกู"ดังกล0าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให"เป<นไปตามกฎหมาย และเพื่อให"เกิดประโยชน
สูงสุดกับบริษัท
คุณ ชาญชัยได"เป5ดโอกาสให"ผู"ถือ หุ"นซักถามหรือแสดงความคิ ดเห็ น ซึ่งไม0มีผู"ถือ หุ"นรายใดซักถาม จึงขอให" ที่ประชุ ม
พิจารณาลงมติ
คุณ สุวรรณีได"แจ"งต0อที่ประชุมว0าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 145 และข"อบังคับบริษัทข"อที่ 51
กํา หนดให"การออกหุ" นกู"ให" เป<นไปตามมติที่ประชุมผู"ถือหุ"น ซึ่งประกอบด"วยคะแนนเสียงไม0น"อยกว0าสามในสี่ของจํา นวนเสียง
ทั้งหมดของผู"ถือหุ"นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 96,930,522 เสียง คิดเป<นร"อยละ 100 ไม0มีผู"ไม0เห็นด"วย ไม0มีผู"งดออก
เสียง และไม0มีบัตรเสีย จึงสรุปว0า ที่ประชุมมีมติเป<นเอกฉันท ซึ่งมากกว0าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ"นกู"เป<นจํานวนไม0เกิน 5,000 ล"านบาท พร"อมทั้งมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ"าหน"าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ"าหน"าที่บริหารมอบหมาย
เป<นผู"มีอํานาจในการดําเนินการตามที่เสนอ
ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบี ยบวาระการประชุมที่เสนอไว"ในหนังสือ บอกกล0า วเรียกประชุ มแล"ว จึงได"
สอบถามว0ามีผู"ถือหุ"นท0านใดต"องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข"อซักถามอื่นใดหรือไม0
เมื่อไม0มีผู"ถือหุ"นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล0าวขอบคุณผู"ถือหุ"นและผู"รับมอบฉันทะที่กรุณา
สละเวลามาประชุมและให"ข"อเสนอแนะที่เป<นประโยชนต0อบริษัท
ป5ดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

....……………………………………
(นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศแสน)
เลขานุการบริษัท
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…………………………………..
(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ)
ประธานกรรมการ

