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ที  วฒ. ต. 00=/2559 
 

วนัที  *+ มีนาคม  2559  

 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 
  

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที! 1# 
 

 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที  1" ในวนัองัคารที  
*9 เมษายน *++9  เวลา !%.DDน. ณ ห้องวิมานทอง ชั �น % โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม " กรุงเทพมหานคร เพื อ
พิจารณาระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี � 
 
วาระที! $ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! $) เมื!อวันที! 2+ เมษายน )+5. 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที! ) พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสุดวันที! #$ ธันวาคม )+5. 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี *+5. 
 
วาระที! # พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ �นสุดวันที! 31 ธันวาคม 255. 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิ �นสุด
วนัที  "! ธนัวาคม *+5. ที ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 

 
วาระที! 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 255. 

 :.$ อนุมัติการจัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี )++. 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจดัสรรกําไรจํานวน :,9+9,.%! บาทเป็นเงิน
สาํรองตามกฎหมาย  

:.) อนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี )++. 
ความเห็นคณะกรรมการ  ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี *++.ดงันี � 
ก) อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ D.*+ บาท ซึ งบริษัทได้จ่ายเมื อวนัที  + กนัยายน 

*++. คิดเป็นเงินทั �งสิ �นไมเ่กิน  %",999,DDD บาท 
ข)  อนมุตัิจ่ายปันผลงวดสดุท้ายสาํหรับผลการดําเนินงานปี *++7 ในอตัราหุ้นละ D..D บาทโดย 

• อนุมตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน *!.:%% ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที ตราไว้หุ้นละ + 
บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 9 หุ้นเดิมตอ่ ! หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล D.=" 
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บาทตอ่หุ้น รวมมลูคา่ทั �งสิ �นไมเ่กิน !!D.60 ล้านบาท ทั �งนี �ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงั
การจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ D.=" บาท 

• อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ D.D. บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน !*.*: ล้านบาท 
เมื อรวมการจ่ายเงินปันผลทั �งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผลทั �งปีเท่ากบัอตัราหุ้นละ D.:+ บาท คิดเป็นจํานวน
เงินรวมทั �งสิ �นประมาณ !==..9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 9=.:: ของกําไร
ตามงบการเงินรวม ซึ งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั �งหมดจะถกูหกัภาษีหกั ณ ที จ่าย 
ตามอตัราที กฎหมายกําหนด การจ่ายปันผลดงักลา่ว บริษัทจ่ายจากกําไรสะสมและกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน
ซึ งเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ *D  

                                     โดยกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที  *% มีนาคม 2559 และให้รวบรวม 
     รายชื อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา **+ ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. *+"+ โดยวิธีปิดสมดุ  
     ทะเบียนในวนัที  *+ มีนาคม *++9 กําหนดวนัจ่ายเงินปันผลวนัที  !+ พฤษภาคม *+59 ทั �งนี � สทิธิในการรับเงินปัน   
     ผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  
วาระที! +  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที!ยงัมิได้นําออกจาํหน่าย และการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิข้อ : ของบริษัทเพื!อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  ที ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
:!%.!*+ ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 9....= ล้านบาท แบ่งออกเป็น !.+,++*,DDD หุ้น มลูค่าที ตราไว้
หุ้นละ + บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนที ยงัมิได้นําออกจําหนา่ยที จดัสรรไว้เพื อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ซึ งหมดอายุแล้วจํานวน .,*.",DDD หุ้น มลูค่าที ตราไว้หุ้นละ + บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ % ของบริษัท 
เพื อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 

การออกเสยีงลงคะแนน พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 1": และข้อบงัคบับริษัทข้อที  4+ กําหนดให้
การลดทนุจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติที ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวน
เสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที! ?  พิจารณาอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ : ของบริษัทเพื!อให้สอดคล้อง

กับการเพิ!มทุนจดทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ  ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการเพิ มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน !D:,.*D,DDD บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 9..,.=D,DDD บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน :9.,%9D,DDD บาท แบ่งออกเป็น
จํานวน !:.,%:=,DDD หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน *!,:%%,DDD หุ้น มลูค่าที ตราไว้หุ้นละ + บาท และแก้ไข
เพิ มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื อให้สอดคล้องกบัการเพิ มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 

 การออกเสยีงลงคะแนน พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 136 และข้อบงัคบับริษัทข้อที  43 กําหนดให้
การเพิ มทนุจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติที ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี ของจํานวน
เสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

     
วาระที! . พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุน 

 ความเห็นคณะกรรมการ  ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ มทนุจํานวน *!,:%%,DDD หุ้นเพื อรองรับการ 
จ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที นําเสนอตามสิ งที สง่มาด้วย * 
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วาระที! @ พิจารณาและอนุมัติยกเลกิมตทิี!ประชุมผู้ถอืหุ้นวนัที! )A มกราคม )+:@ เรื!องการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม

และอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิยกเลกิมติที ประชมุผู้ ถือหุ้นวนัที  *D มกราคม *+%9 เรื องการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เดิมซึ งบริษัทยงัไมไ่ด้มีการดําเนินการแตอ่ยา่งใด และอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน
ไมเ่กิน !,+DD ล้านบาทตามรายละเอียดในสิ งที สง่มาด้วย " และให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที บริหาร 
หรือบคุคลที คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือ
เปลี ยนแปลงเงื อนไขและรายละเอียดอื นๆ ที เกี ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่
ละคราว อาทิเช่น มลูคา่ตราไว้ตอ่หน่วย จํานวนหุ้นกู้  อายหุุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้  รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจดัสรร 
การกําหนดหลกัประกนั ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบี �ย ระยะเวลาในการชําระดอกเบี �ย การแต่งตั �งผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  รวมทั �งมีอํานาจในการแตง่ตั �งผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย และ
การกระทํานิติกรรมสญัญาอื นๆ ที จําเป็น รวมถึงการดําเนินการขออนญุาตจากหนว่ยงานหรือหนว่ยราชการที เกี ยวข้อง 
ตลอดจนการนําหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนกบัตลาดรองใดๆ เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบั
บริษัท 

 การออกเสยีงลงคะแนน พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา !%+ และข้อบงัคบับริษัทข้อที  +! กําหนดให้
การออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามมติที ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสียง
ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที! B พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

B.$ อนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที ออกจากตําแหน่งตามวาระได้แก่   !)  นายปัญจะ เสนาดิสัย               
*) นายภาณพ เศวตรุนทร์  ") นางขนิษฐา สรรพอาษา และ  %) นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกุล คณะกรรมการบริษัทซึ ง
ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียจึงเห็นควรเสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตั �งกรรมการที ออกตามวาระตามรายชื อ
ดังกล่าวกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ ง เนื องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั �งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที ดํารงตําแหน่ง ซึ ง
นายปัญจะ เสนาดิสยั เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระที บริษัทกําหนด  

B.) อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี *+5= 
จํานวน 9,DDD,DDD บาท  และอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการปี *++9 จํานวนรวม !+,+DD,DDD บาท โดยแบ่งเป็นค่า
เบี �ยประชมุกรรมการรายเดือนสาํหรับปี *++9 จํานวนไมเ่กิน +,+DD,DDD บาท และกําหนดวงเงินบําเหน็จกรรมการ
ปี *++9 จํานวนไม่เกิน !D ล้านบาท ซึ งเงินบําเหน็จกรรมการปี *++9 ให้เสนอขออนมุตัิจากที ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน
การจ่ายจริง 

การออกเสยีงลงคะแนน พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา :D และข้อบงัคบับริษัทข้อที  ""กําหนดให้การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ 
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วาระที! $A พิจารณาและอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี )++@ 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย  จํากดั โดย 
!) นายโสภณ  เพิ มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182 *)นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขทะเบียน 4521  3) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 4) นางสาวสมุนา 
พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบญัชีรับอนญุาตเลขที  5872  ทําหน้าที ผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัท *+D,DDD บาท ซึ งเมื อรวมคา่สอบบญัชีสาํหรับบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นจํานวน !,*9D,DDD บาทตามที 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ งดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท
สํานกังาน อีวาย จํากดัจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื นของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากัดทําหน้าที ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน 

 
วาระที! $$ เรื!องอื!นๆ  (ถ้ามี) 

 อนึ งในการประชุมตามกําหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้ นที มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น       
ครั �งที  !"  และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัองัคารที  *% มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา **+ ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. *+"+ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพธุที  *+ มีนาคม *++9 

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

      ขอแสดงความนบัถือ 
             บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
                  โดยคําสั งคณะกรรมการบริษัท 

       
       (นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์) 

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที! $) 
 

 
เวลาและสถานที! 
 ประชุมเมื อวนัศกุร์ที   *5  เมษายน  2557  เวลา 1+.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น % โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนน
พระราม " กรุงเทพมหานคร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 22 คน และโดยการมอบฉนัทะจํานวน 
42 คน รวมทั �งสิ �น =% คน รวมเป็นจํานวนหุ้นทั �งสิ �น 91,009,703 หุ้น จากจํานวนหุ้นทั �งหมดของบริษัทที ออกและเรียกชําระแล้ว 
175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.15 ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �ง
ที  !2 

เริ!มการประชุม 
  คณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานที ประชุม ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นพร้อมทั �ง แจ้งจํานวนผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชุม ซึ ง

ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ทั �งนี � บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานกุาร
บริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ เพื อให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องครบถ้วน 
ดงันี � 

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

บริษัทได้บนัทกึคะแนนตามความประสงค์ของทา่นในแตล่ะวาระไว้แล้ว และจะนบัรวมในการลงมติแตล่ะวาระตอ่ไป 
3. ในทกุวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และเมื อประธาน

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

4. เลขานุการที ประชุมจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงที จะต้องใช้เป็นมติที ประชุมในแต่ละวาระให้ที ประชุมทราบก่อน
ลงคะแนน 

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

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

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั �งเสนอชื อ
บคุคลเพื อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์และขั �นตอนในการนําเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทและช่องทางการสื อสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตั �งแต่วนัที  17 มกราคม *++7 โดยมีกําหนดให้นําสง่ไม่เกิน
วนัที  21 กมุภาพนัธ์ *++7 ซึ งปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดนําเสนอแตอ่ยา่งใด  
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จากนั �น เลขานกุารบริษัทได้แนะนํากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที เข้าร่วมประชมุ พร้อมทั �งผู้สอบบญัชี ดงันี � 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 
1. คณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณุอภิชาติ อาภาภิรม  
3. คณุปัญจะ เสนาดิสยั ซึ งดํารงตําแหนง่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนด้วย 
กรรมการที ไมใ่ช่กรรมการอิสระ และไมเ่ป็นผู้บริหารได้แก ่
1. คณุตะวนั พนัธาวงศ์ 
2. คณุสรุชยั สขุศรีวงศ์ 
3. คณุภาณพ เศวตรุนทร์ 
4. คณุขนิษฐา สรรพอาษา 
กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ 
1. คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ดํารงตําแนง่ประธานเจ้าหน้าที บริหาร 
2. คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ ดํารงตําแหนง่กรรมการอํานวยการ 
3. คณุวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ ดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการที ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือคุณไพโรจน์ วโรภาษซึ งเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื องจากติดภารกิจต้อง

เดินทางตา่งประเทศ 
ตวัแทนผู้สอบบญัชีที มาในวนันี � คือคุณรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล คุณสพุจน์ เลิศปรัชญากุล และคุณกิติชัย จงจิตร์ จาก

บริษัทสาํนกังาน อีวาย จํากดัซึ งเปลี ยนชื อจากบริษัทสาํนกังาน เอินส์ทแอนด์ยงั จํากดั  
เพื อความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชุม เลขานกุารบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที ที ดแูลความปลอดภยัของโรงแรม  แจ้งต่อที 

ประชมุให้ทราบถึงขั �นตอนในการอพยพหากเกิดเหตฉุกุเฉิน และสถานที ที เป็นจุดรวมพลเพื อการดแูลความปลอดภยัของทกุคนใน
โรงแรม  
 เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื อพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี � 
 
วาระที! : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! $$ เมื!อวันที! )? เมษายน )++? 

 ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามญัแล้วเห็นว่าตรงตามมติที ประชุมผู้ ถือหุ้น จึง
ขอให้ที ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  !! เมื อวนัที  *= เมษายน *++= ซึ งได้สง่สําเนาให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 มติ การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วย เห็นด้วย 8!,DD:,.D" เสยีง คิดเป็นร้อยละ !DD ไมม่ีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้
ไมเ่ห็นด้วย จึงสรุปวา่ ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  !! ตามที เสนอ 

 
วาระที! : 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสุดวันที! 31 ธันวาคม 255? 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมการอํานวยการเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ที ประชมุทราบ ดงันี � 

  ในปี พ.ศ. 255= ผลของนโยบายการเงินและการคลงัในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกตํ าของประเทศสําคญั เช่น ญี ปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจไทยที ขยายตวัดี และบริษัทจดทะเบียนไทยยงัคงเติบโต เป็นส่วน
สาํคญัที ทําให้ตลาดทนุไทยได้รับความสนใจเพิ มขึ �นและมีสภาพคลอ่งการซื �อขายหลกัทรัพย์เพิ มขึ �นมากในช่วงไตรมาสที  ! ต่อต้น
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ไตรมาสที  * โดยมลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ของตลาด SET และ Mai เฉลี ยตอ่วนั ในไตรมาสที  !  =%,258 ล้านบาทและไตรมาสที  
*  +9,576 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตจากช่วงเดียวกนัในปีก่อนกวา่ร้อยละ !D= และร้อยละ 100 ตามลาํดบั  

  อยา่งไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสที  * การเริ มฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและการที ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสง่
สญัญาณว่าจะยกเลิกมาตรการ QE ประกอบกบัไทยมีความไม่แน่นอนในนโยบายการเงินและการคลงั จึงมีสว่นทําให้นกัลงทุน
ปรับนโยบายการลงทุนให้มีความระมดัระวงัมากขึ �น ส่งผลให้กระแสเงินทุนเริ มไหลออกจากประเทศ จนทําให้ระดบัดชันีมีการ
ปรับตวัลงสอดคล้องกบัตลาดหลกัทรัพย์อื นในภมูิภาค จนเข้าสูใ่นช่วงไตรมาสที  % ปัจจยัการเมืองในประเทศเริ มทวีความรุนแรง
มากขึ �น ประกอบกบัแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที ขยายตวัตํ ากว่าคาดการณ์เนื องจากการสง่ออกและการบริโภคภายในประเทศชะลอ
ตวั สง่ผลให้กระแสเงินทนุตา่งชาตยิงัคงไหลออกจากประเทศอยา่งตอ่เนื อง ทั �งปี *++= นกัลงทนุตา่งชาติมีการขายหุ้นไทยสทุธิกว่า 
!:%,.D* ล้านบาท ซึ งเป็นยอดที สงูกว่าปีพ.ศ. *++! ที เกิดวิกฤติการเงินสหรัฐอเมริกาเสียอีก ทําให้มลูค่าการซื �อขายหลกัทรัพย์
ของตลาดหลกัทรัพย์ในไตรมาสที  " และ % เฉลี ยต่อวนัลดลงจากไตรมาสที  ! และ * อย่างต่อเนื องโดยมีมลูค่า %%,!": ล้านบาท
และ "%,+:D ล้านบาทตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามด้วยมลูคา่การซื �อขายในครึ งปีแรกที อยูใ่นระดบัสงู จึงทําให้มลูค่าการซื �อขายเฉลี ย
ตอ่วนัของตลาดหลกัทรัพย์ ในปี *++= อยูที่ ระดบั +D,"*: ล้านบาท ปรับตวัสงูขึ �นอตัราร้อยละ +6 และถือเป็นการสร้างสถิติมลูค่า
การซื �อขายหลกัทรัพย์เฉลี ยสงูสดุตั �งแตก่่อตั �งตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอีกครั �ง   

  ในปี *++= นกัลงทนุทกุกลุม่มีมลูคา่ซื �อขายเพิ มขึ �นเมื อเทียบกบัปี *+++ ซึ งสงูสดุคือนกัลงทนุสถาบนัในประเทศ มีมลูคา่
การซื �อขายเพิ มขึ �นร้อยละ .! รองลงมาคือ นกัลงทนุรายยอ่ยในประเทศ มมีลูคา่การซื �อขายเพิ มขึ �นร้อยละ =* บญัชีบริษัท
หลกัทรัพย์ และนกัลงทนุตา่งประเทศ มมีลูคา่การซื �อขายเพิ มขึ �นร้อยละ +! และร้อยละ %D ตามลาํดบั ทั �งนี �โดยรวมตลอดปี *++= 
นกัลงทนุตา่งประเทศ และบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary Trading) มีสถานะเป็นผู้ขายสทุธิ !:%,.D* ล้านบาท และ !,.%" 
ล้านบาท ตามลาํดบั ขณะที นกัลงทนุสถาบนัในประเทศและนกัลงทนุรายยอ่ยมีสถานะเป็นผู้ซื �อสทุธิ !D.,=D* ล้านบาท และ 
99,9%" ล้านบาท ตามลาํดบั สาํหรับบริษัทมีสว่นแบง่การตลาดปี *++= ที ร้อยละ !.%+ เพิ มขึ �นจากปี *+++ ที ร้อยละ !.!=   

  ภาวะการซื �อขายในตลาดอนพุนัธ์ (TFEX) ยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื อง สืบเนื องมาจากสืบเนื องมาจากความเข้าใจของนกั
ลงทนุในสว่นของผลติภณัฑ์ที เพิ มขึ �นโดยเฉพาะ Single Stock Futures ซึ งเติบโตอย่างมาก และความผนัผวนของภาวะตลาดหุ้น 
จึงทําให้ได้รับความสนใจจากนกัลงทุนในการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าซึ งสะท้อนได้จากในปี *++6 มีปริมาณการซื �อขาย
เฉลี ย =9,D!.  สญัญาต่อวนั เพิ มขึ �นร้อยละ+: จากปี *+++  ที มีปริมาณการซื �อขายเฉลี ย %",9*" สญัญาต่อวนั และเพิ มขึ �นกว่า 
!.66 เทา่ จากปี *++4 ที มีปริมาณการซื �อขายเฉลี ย 41,145 สญัญาตอ่วนั   

  โดยในปี *++6 สดัส่วนมลูค่าการซื �อขายของนกัลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากบัร้อยละ +=ในขณะที นกัลงทนุสถาบนั 
และนกัลงทนุตา่งประเทศมีสดัสว่นการมลูคา่การซื �อขายอยู่ที ร้อยละ "= และร้อยละ 9 ตามลําดบั บริษัทมีสว่นแบ่งการตลาดร้อย
ละ ".9D ลดลงจากปี 255+ ที ร้อยละ %.!9  ทั �งนี � เป็นผลจากการแขง่ขนัที เพิ มขึ �น 

  นอกจากนั �น ในปี *++6 บริษัทประสบความสาํเร็จในการจดัการกองทนุสว่นบคุคลโดยสามารถให้อตัราผลตอบแทนเป็น
ที พอใจของลกูค้า จนเป็นผลให้ลกูค้ามีความเชื อมั นและมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิรวมเพิ มขึ �นร้อยละ 47.7 จาก !,374 ล้านบาทเมื อสิ �น
ปี *++5 เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิ �นปี *++=   

  บริษัทยงัให้ความสาํคญัในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกบัข้อพึงปฏิบตัิของการกํากบัดแูลกิจการที ดี  
บริษัทได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2556 โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ในระดบั “ดีเยี ยมและสมควรเป็น
ตวัอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยในการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ประจําปี *++6 เป็นบริษัทจดทะเบียนที ได้คะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” ซึ งสงูกว่าปี *+++ ที อยู่ในกลุม่ "ดีมาก" โดยบริษัทเป็น ! ใน 
!! บริษัทในกลุม่สถาบนัการเงินที ได้อนัดบัดีเลิศ ที เป็นบริษัทหลกัทรัพย์เพียงบริษัทเดียว อีก !D บริษัทที ได้รับรางวลั ประกอบ
ธุรกิจธนาคาร  
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ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี *+56 มีความผนัผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดชันีตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทมีรายได้
รวม 851 ล้านบาท เพิ มขึ �นจาก =81 ล้านบาทในปี 2555 หรือคิดเป็นอตัราการเพิ มขึ �นร้อยละ 25 ซึ งรายได้หลกัของบริษัทมาจาก 

• รายได้ค่านายหน้าจากการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจํานวน 4.: ล้านบาทเพิ มขึ �นจาก "*! ล้านบาท คิด
เป็นอตัราการเพิ มขึ �นร้อยละ %:  ตามปริมาณการซื �อขายของบริษัทที เพิ มขึ �นจากปี *+++  

• ในขณะที รายได้ค่านายหน้าจากการซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้าลดลงจาก %= ล้านบาท เป็น %* ล้านบาท
คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 9 จากสว่นแบง่การตลาดในสว่นของลกูค้าที ลดลง  

• นอกจากนี �ภาวะตลาดที ผนัผวนยงัมีผลให้รายได้จากการลงทนุชั วคราวลดลงจาก !:9 ล้านบาทในปี255+  เป็น 
!9: ล้านบาท ในขณะที รายได้จากดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืมเพื อซื �อหลกัทรัพย์ที เพิ มขึ �นจาก =+ ล้านบาท เป็น 9" 
ล้านบาท  

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารปี *++= มีจํานวนเพิ มขึ �นจาก +"! ล้านบาท เป็น =.9 ล้านบาท โดย
คา่ใช้จ่ายหลกัที เพิ มขึ �นคือ 

• คา่ใช้จ่ายเกี ยวกบัพนกังานที เพิ มขึ �นจาก "*" ล้านบาท เป็น %!% ล้านบาท และคา่ธรรมเนียมและบริการจ่ายที 
เพิ มขึ �นจาก 9* ล้านบาทเป็น !!+ ล้านบาท ซึ งผนัแปรตามผลการดําเนินงานที ดีขึ �นและปริมาณการซื �อขายของ
บญัชีเงินลงทนุของบริษัทที เพิ มขึ �น  

• คา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ มขึ �นมากจาก *9 ล้านบาท เป็น %. ล้านบาท จากการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินเพิ มขึ �นระหวา่งปี *++= เพื อการชําระราคาและให้เงินกู้ยืมเพื อซื �อหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าเพิ มขึ �น 

  บริษัทจึงมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ !." ล้านบาท เพิ มขึ �นจาก !+D ล้านบาทในปี 255+ หรือคิดเป็นอตัราการเพิ มขึ �นร้อยละ 
!+ ในขณะที กําไรสทุธิปี *++= มีจํานวน !"9 ล้านบาท เพิ มขึ �นจาก !!= ล้านบาทในปี *+++   

  รายละเอียดตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ มเติมได้จากรายงานประจําปี ที จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ   

คณุชาญชยัได้แจ้งตอ่ที ประชมุวา่สาํหรับวาระนี �ไมม่ีการลงมติ เป็นเพียงการชี �แจงให้ที ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปี *+5= ตามที เสนอ คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
ซกัถาม  

จึงสรุปวา่ที ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี *++= ตามที เสนอ 

วาระที! : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ �นสุดวันที! #$ ธันวาคม )++? 

ประธานได้รายงานต่อที ประชุมเมื อเวลา !%.*D น. ว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ มจํานวน * คน และผู้ รับมอบ
ฉนัทะเพิ มจํานวน * คน ทําให้มีผู้ ถือหุ้นที มาประชมุด้วยตนเองจํานวน *" คน และผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน %% คน รวมเป็นจํานวนผู้
ถือหุ้นทั �งสิ �น =. คน เทา่กบั 9!,=.D,.D" หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ %=.+* ของจํานวนหุ้นที ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด จากนั �น
ประธานขอให้คณุสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงานสาระสาํคญัของงบการเงิน  

คณุสวุรรณีได้รายงานสาระสาํคญัของงบการเงินดงันี � 
บริษัทได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวนัที  "! ธันวาคม *++= ที ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 

ข้อมลูที สาํคญัในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุมีดงันี � 
- บริษัทมีสินทรัพย์รวม ","%D ล้านบาทเพิ มขึ �นเมื อเทียบกับเมื อสิ �นปี 255+ ที มีจํานวน ",*D% ล้านบาท ซึ ง

สนิทรัพย์ที เพิ มขึ �นหลกัได้แก่ ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์ที เพิ มขึ �นจาก *,D". ล้านบาท เป็น *,*:D ล้านบาท การ
เพิ มขึ �นของรายการลูกหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ มขึ �นของลูกหนี �เงินให้กู้ ยืมเพื อซื �อ
หลกัทรัพย์จาก !,""+ ล้านบาทเมื อสิ �นปี *+++ เป็น !,.." ล้านบาทในปี *++= ในขณะที ลกูหนี �ซื �อหลกัทรัพย์
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ด้วยเงินสดลดลงจาก =%9 ล้านบาท เป็น "D+ ล้านบาทเป็นผลจากปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์ที เบาบาง
มากใน 3 วนัทําการก่อนวนัสิ �นปี 255=  

- ในสว่นของหนี �สินรวมของบริษัทมีหนี �สินรวม !,:D= ล้านบาท เพิ มขึ �นในอตัราร้อยละ . เมื อเทียบกบัหนี �สิน
รวมเมื อสิ �นปี 255+ ที มีจํานวน !,..: ล้านบาท การเพิ มขึ �นของหนี �สินรวมดงักล่าวเนื องมาจากการเพิ มขึ �น
ของเงินกู้ยืมอื นจํานวน "D9 ล้านบาทที ใช้สาํหรับการชําระราคา และการเพิ มขึ �นของเงินลงทนุและเงินให้กู้ยืม
เพื อซื �อหลกัทรัพย์ในช่วงสิ �นปี ในขณะที เจ้าหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าลดลงจากจํานวน 
=+9 ล้านบาทเมื อสิ �นปี 2555 เป็น %=9 ล้านบาท เมื อสิ �นปี 2556 คิดเป็นร้อยละ "".*. การลดลงของรายการ
ดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ที เบาบางมากใน 3 วนัทําการ
ก่อนวนัสิ �นปี 2556 เช่นกนั  

- สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน !,%"%  ล้านบาทเพิ มขึ �นจากเมื อสิ �นปี *+++ ที มีจํานวน !,%D:  ล้านบาท 
เป็นผลจากผลกําไรในปี *++= จํานวน !"9 ล้านบาท ในขณะที บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานปี *+++ จํานวนเงิน .: ล้านบาท และเงินปันผลระหวา่งกาลปี *++= จํานวน +*.. ล้านบาท 

- ด้านรายได้และคา่ใช้จ่าย เป็นไปตามที รายงานในวาระที  * แล้ว  

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ งรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบญัชีได้แสดงในรายงานประจําปีที ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว จึงขอเสนอให้ที ประชมุสมควรพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวนัที  "! ธันวาคม *++= ดงักลา่ว
ตามรายละเอียดที ปรากฏในรายงานประจําปีที ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 

 คณุสวุรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จึงขอเสนอให้ที ประชมุ
พิจารณาลงมติ  

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 9!,=.D,.D" เสียง คิดเป็นร้อยละ !DD ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปวา่ ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที  "! ธนัวาคม *++= 
 
วาระที! : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 255? 

:.$ อนุมัติจัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานขอให้คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็นผู้ นําเสนอวาระนี � 

คณุภควตัแถลงว่าตามที บญัญัติในมาตรา !!= ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. *+"+ กําหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ + ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา(ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ !D ของทนุจดทะเบียน  ในปี 255= ที ผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน !D:,+%+,.9+ บาท  จึงต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน  +,%..,*9: บาท  
ทําให้กําไรสะสมที ยงัไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 9:,!"=,9=. บาท และเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน  
":,++=,:*+ บาท  จึงเสนอที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 255= จํานวน +, %..,*9: บาท  

คณุภควตัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ งไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม ประธานจึงขอให้ที ประชมุ
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 9!,=.D,.D" เสียง คิดเป็นร้อยละ !DD ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปวา่ ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรกําไรจํานวน +, %..,*9: บาท เป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับ
ปี *++= ตามที เสนอ 



หน้าที  10 

:.) อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี )++? 

ประธานขอให้คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็นผู้ นําเสนอวาระนี � 
คณุภควตัแถลงวา่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที บริษัทกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ +D ของกําไรสทุธิของงบการเงิน

รวม และไมเ่กินกวา่กําไรสะสมที ยงัไมจ่ดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมีข้อมลูการจ่ายเงินปันผลปี *++" ถึงปี *+++ และ
ข้อมลูกําไรสทุธิและกําไรสะสมสาํหรับปี *++= ตามรายละเอียดที ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี *++= ในอตัราหุ้นละ D.=D บาท รวม
เป็นเงิน  !D+,""!,*DD บาท (คิดเป็นร้อยละ .=."9 ของกําไรสทุธิประจําปี 255=) โดยที บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว
ในอตัราหุ้นละ 0."D บาท เมื อวนัที  !D กนัยายน 255=   และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 255= ในอตัราหุ้นละ 0."D บาท 
รวมเป็นเงิน +*,==+,=00 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัที  != พฤษภาคม *++. และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิ
ในการรับเงินปันผลตั �งแตว่นัที  !* มีนาคม *++.     

คุณภควตัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม คุณภควัตจึงขอให้ที 
ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 9!,=.D,.D" เสียง คิดเป็นร้อยละ !DD ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปวา่ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี *++= ในอตัราหุ้นละ D.=D บาท (รวม
เงินปันผลระหวา่งกาลอตัราหุ้นละ 0."D บาท) กําหนดจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัที  != พฤษภาคม *++. และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนสทิธิในการรับเงินปันผลตั �งแตว่นัที  1* มีนาคม *++. ตามที เสนอ 
 
วาระที!  : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

ประธานขอให้คณุปัญจะ เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอในวาระที  +.! 
และ +.*  

+.$ อนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ 

คณุปัญจะจึงแถลงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ งใน
สามเป็นประจําทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถนําเสนอชื อบุคคลเพื อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกําหนดให้
นําเสนอภายในวนัที  *! กมุภาพนัธ์ 255. ไมป่รากฎวา่มีการนําสง่เอกสารเพื อนําเสนอบคุคลใดตอ่เลขานกุาร        ในปีนี �กรรมการ
ที ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน ! ในสามของกรรมการทั �งคณะ คือ % ทา่น ได้แก่ 

!) นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหนง่ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ 
*) นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ ตําแหนง่ กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
") นายตะวนั พนัธาวงศ์ ตําแหนง่ กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
%) นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ ตําแหนง่ กรรมการ 

เพื อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที ดี และเพื อให้ที ประชุมนี � สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที  และการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งอิสระ กรรมการที อยูใ่นที ประชมุนี �ได้สละสทิธิtออกเสยีงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี � และ กรรมการ
ทั �ง " ทา่นขออนญุาตออกจากห้องประชมุก่อน เพื อให้ที ประชมุได้พิจารณาอยา่งเป็นอิสระ 

เนื องด้วยกรรมการลําดบัที  2-3 เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการ
พิจารณาแตง่ตั �ง ดงันั �น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั �ง โดยได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาที บริษัทกําหนด 
โดยพิจารณาคณุสมบตัิ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที เกี ยวข้อง การปฏิบตัิหน้าที ที ผ่านมา การดํารงตําแหน่งใน
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กิจการอื นที อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิตามข้อกําหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึ งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 
ในหนงัสอืเชิญประชมุ  

คณะกรรมการบริษัทซึ งไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั �งกรรมการที 
ครบกําหนดออกตามวาระทั �ง % ทา่นกลบัมาดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ ง เนื องจากบคุคลดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
มีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั �งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที ดํารงตําแหน่ง  และไม่มี
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจที อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ งนายไพโรจน์ วโรภาษ  เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมี
คณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระที บริษัทกําหนดและถึงแม้จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นเวลา !* ปี แต่
สามารถให้ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระมาโดยตลอด และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอยา่งดี 

ขอให้ที ประชมุพิจารณาประวตัิกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนงัสือเชิญประชุมหน้าที  21 ถึง *4 และ
ลงมติเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ทั �งนี � กรรมการที ได้รับการเสนอชื อที อยูใ่นที ประชมุและเป็นผู้ ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติ
แตง่ตั �งตนเอง  

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

 เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ มเตมิ จึงขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะลงคะแนนเสยีง
คดัค้านหรืองดออกเสยีง ขอให้นําสง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที แยกสาํหรับกรรมการแตล่ะทา่น 

มติ  การลงคะแนนเสยีงสาํหรับการเลอืกตั �งกรรมการแตล่ะทา่น เป็นดงันี �  

ลาํดบั ชื อกรรมการ เห็นด้วย, (%) ไมเ่ห็นด้วย, (%) งดออกเสยีง*, (%) 
! นายไพโรจน์ วโรภาษ 91,658,203 

::.:8% 
- 
 

12,+DD 
D.D2% 

* นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ 91,670,703 
!DD% 

- - 

" นายตะวนั พนัธาวงศ์ 91,670,703 
!DD% 

- - 
 

% นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ 90,770,703 
98.90% 

- :DD,DDD 
!.!D% 

  หมายเหต:ุ * รวมคะแนนเสยีงของกรรมการเองที งดออกเสยีง  

 สรุปวา่ที ประชมุมีมติโดยเสยีงข้างมากแตง่ตั �งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื อข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ ง โดยคณุไพโรจน์ วโรภาษเป็นกรรมการอิสระด้วย 

 
+.) อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานได้รายงานต่อที ประชุมเมื อเวลา !%.%Dน. ว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ มจํานวน * คน และผู้ รับมอบ
ฉนัทะเพิ มจํานวน * คน ทําให้มีผู้ ถือหุ้นที มาประชมุด้วยตนเองจํานวน *+ คน และผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน %= คน รวมเป็นจํานวนผู้
ถือหุ้นทั �งสิ �น .! คน เทา่กบั 9!,=:*,*+" หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ %=.+" ของจํานวนหุ้นที ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด จากนั �น 
ประธานจึงขอให้คณุปัญจะนําเสนอตอ่ไป 
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คุณปัญจะแถลงต่อที ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. *+"+ มาตรา :D กําหนดว่าห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึ งข้อบงัคบับริษัท ข้อ "" 
กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที ประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด จึงขอเสนอที ประชุมพิจารณาเงินบําเหน็จ
กรรมการสาํหรับปี *++= และคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี *++. ดงันี �  

$)  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี )++?  

ตามที ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  !! ได้อนมุตัิงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ !D ล้านบาท และตามเกณฑ์ใน
การประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  ผลสาํเร็จของการดําเนินงาน รวมทั �งใช้ข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนในอดีตที ผา่นมา 
และผลสาํรวจการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัปี *+5+ ที จดัทําและ
เปิดเผยลา่สดุโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ งผลการดําเนินงานของบริษัทในปี *+5= 
บริษัทมีรายได้ 9+! ล้านบาทซึ งสงูกวา่ปี *+++ ในอตัราร้อยละ *+  และกําไรสทุธิ !"9 ล้านบาทเพิ มขึ �นจากปี *+++ ในอตัราร้อย
ละ *D    เกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกนัในปี *+++ และคา่ตอบแทนกรรมการปี *++" ถึงปี *+++ ตาม
รายละเอียดที ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
จึงเสนอที ประชมุพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี *++= จํานวน +.+ ล้านบาท 

ทั �งนี � ประธานกรรมการซึ งปฏิบัติหน้าที ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ มอีก !.+ เท่า 
รายละเอียดคา่บําเหน็จกรรมการมีดงันี � 

กรรมการ                       %%D,000 บาทตอ่ทา่น 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  !,!DD,000 บาทตอ่ทา่น 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา :D กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที 
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชุม กรรมการที 
เป็นผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นที เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดี
กรรมการที เป็นผู้ ถือหุ้นจะขอสละสทิธิเช่นวา่นั �นก็ได้ 

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จึงขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมติ  

มติ  การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วยเห็นด้วยจํานวน 9!,=:2,*+"  เสียงคิดเป็นร้อยละ !DD ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และ
ไมม่ีผู้งดออกเสยีง จึงสรุปวา่ ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี *++= จํานวน +,+DD,DDD บาท 
รายละเอียดตามที นําเสนอ    

))  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี )++. 

สําหรับปี *++. คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
จํานวนรวม 1+,+D0,000 บาท โดยแบง่ตามประเภทการจ่ายดงันี � 

 *.!) คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี *++. ในวงเงินไมเ่กิน +.+ ล้านบาทแบง่ได้ดงันี � 
  ก) คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปี *+5= ดงันี � 

• คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ =D,DDD บาทตอ่เดือน กรรมการ *D,DDD บาทตอ่เดือน 
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• คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ +D,DDD บาทตอ่เดือน กรรมการตรวจสอบ*+,DDD บาทตอ่เดือน  

ข) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเปลี ยนจากกําหนดจ่ายรายครั �งเป็นรายเดือน โดยคง
อตัราคา่ตอบแทน  *D,DDD บาทซึ งเป็นอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปี *++= ในกรณีที กรรมการเป็นคณะกรรมการ
ในชดุยอ่ยอื นด้วย  ให้ได้รับคา่ตอบแทนจากคณะกรรมการในชดุที อตัราสงูกวา่เพียงชดุเดียว 

 *.*)  วงเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี *++. ไมเ่กิน !D ล้านบาท และให้ตดัจ่ายจากบญัชีของปีนั �น โดยให้เสนอขอ
อนมุตัิจากที ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง 

คณุปัญจะขอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการตามที เสนอ และเช่นเดียวกบัวาระที ผ่านมา คะแนน
เสียงของวาระนี �ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชุม กรรมการที เป็นผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วม
ประชมุมีสทิธิที จะออกเสยีงลงคะแนนได้ ไมถื่อวา่เป็นการตดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นที เป็นกรรมการ แตอ่ยา่งไรก็ดีกรรมการที เป็นผู้ ถือหุ้น
จะขอสละสทิธิเช่นวา่นั �นก็ได้ 

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จึงขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วยเห็นด้วยจํานวน 9!,=:2,*+"  เสียงคิดเป็นร้อยละ !DD ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และ
ไมม่ีผู้งดออกเสยีง จึงสรุปวา่ ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการปี *++. จํานวนรวม 1+,+D0,000 บาท 
โดยแบง่เป็นคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน +,+D0,000 บาท และบําเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั �งนี �จํานวนเงินบําเหน็จ
กรรมการต้องขออนมุตัิจากที ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง 
 
วาระที! : ? พิจารณาและอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 255. 

ประธานขอให้คณุอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอวาระนี � 

คณุอภิชาติแถลงวา่ คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที ประชมุสามญั
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั (เดิมชื อบริษัทสาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั) เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯสาํหรับปี 255. โดยมีรายชื อผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี � 

1. นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  3+!= หรือ 
2. นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  3970 หรือ 
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  %+*! 
โดยผู้สอบบญัชีตามรายชื อที เสนอมานั �นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นระยะเวลา % ปีตั �งแต่ปี *++" ไม่มีความสมัพนัธ์

หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที เกี ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด รวมทั �งในปีที ผ่าน
มา บริษัทและบริษัทยอ่ยไมไ่ด้รับบริการอื นใดจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั บคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและ
บริษัทที ผู้สอบบญัชีสงักดั  

ในกรณีที ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ งดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัทสาํนกังาน อีวาย จํากดัจดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตรายอื นของบริษัทสาํนกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าที ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  

พร้อมกนันี � คณะกรรมการขอเสนอกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน *+0,000 บาท เพิ มขึ �นจากปี *+++ เป็น
เงิน 9D,DDD บาทเนื องจาการขยายธุรกรรมลงทนุของบริษัท ทั �งนี � บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของ
บริษัทฯด้วย ซึ งเมื อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นจํานวนรวม !,*"D,DDD บาท ซึ งเพิ มขึ �นจากราคา 
!,!+D,DDD บาทในปี *++=  



หน้าที  14 

ทั �งนี � คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที ผ่านมา เห็นว่า ผู้ สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบญัชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคมุงานด้าน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คําปรึกษาที เกี ยวกบัมาตรฐานการบญัชีแก่บริษัทและบริษัทยอ่ย ซึ งค่าสอบบญัชีดงักลา่วเป็นที ยอมรับ
ได้  

คุณอภิชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที ประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 9!,=:2,*+"  เสียงคิดเป็นร้อยละ !DD ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ งด
ออกเสียง จึงสรุปว่า ที ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิแต่งตั �ง บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เดิมชื อบริษัท สํานกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จํากดั)  โดยนางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  "+!= หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  4+*! เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ทําหน้าที ผู้สอบบญัชีประจําปี 255. และอนมุตัิคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน *+D,000 บาทตามที 
เสนอ ซึ งเมื อรวมคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยจะเป็นจํานวนรวม !,*"D,DDD บาท 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที เสนอไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุมแล้ว มีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื นเพิ มเติม หรือมีข้อซกัถามอื นใดหรือไม ่  

คณุเจนพิภทัร โกษากลุ ผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามถึงการเข้าร่วมต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั น ซึ ง
บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตแล้ว จึงขอทราบว่าบริษัทได้เข้า
รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิแล้วหรือไม ่และมีแผนงานอยา่งไร 

คณุภควตั ขอให้คณุสวุรรณีเป็นผู้ ชี �แจงในเรื องนี �   

คณุสวุรรณี ชี �แจงว่า บริษัทมีแผนงานที จะดําเนินการเพื อรับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตภายใน * ปี แต่ในทางปฏิบตัิ บริษัทมีมาตรการป้องกันการทจุริตและความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อยู่แล้ว โดยกําหนดเป็น Compliance manual ให้พนกังานและผู้บริหารทุกระดบัต้องปฏิบตัิ และมีการอบรมให้
พนกังานทราบเป็นระยะ    

คณุภควตั ได้ขอให้คณุวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ กรรมการผู้จดัการรายงานสภาพตลาดทนุและตลาดเงินให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื นอีก ประธานกลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที กรุณาสละ
เวลามาประชมุและให้ข้อเสนอแนะที เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทในวนันี � และขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่คืนบตัรลงคะแนนทั �งหมดที ยงัไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าที ของบริษัทเพื อจดัเก็บเป็นเอกสารหลกัฐาน และได้กลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.!0 น. 
 

 
       ลงชื อ  ………………………………….. 
           (คณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์) 
                 ประธานที ประชมุ 
 
ลงชื อ  …………………………………… 
 (นางสาว สวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน) 
        เลขานกุารบริษัท   
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สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที! # 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุ้น 
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! $# 

 
วาระที! $ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! $) เมื!อวันที! )+ เมษายน )+5. 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชมุสามญัแล้วเห็นวา่ตรงตามมตทีิ ประชมุผู้ ถือหุ้น  จึงขอเสนอให้ที ประชมุผู้ ถือ

หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว ซึ งได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี � (สิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  !) 
 
วาระที! ) พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสุดวันที! #$ ธันวาคม )+5. 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
บริษัทได้จัดทํารายงานประจําปี *+5. (สิ งที ส่งมาด้วยลําดับที  *) เพื อนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

*+5.  ตอ่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื อรับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําปีที นําสง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �  
 

วาระที! # พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ �นสุดวันที! 31 ธันวาคม 255. 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ �นสุดวันที  "! ธันวาคม *+5. และได้ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ งรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่การรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบญัชี
ได้แสดงในรายงานประจําปีที ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมในครั �งนี �แล้ว (สิ งที สง่มาด้วยลําดบัที  *) จึงขอเสนอให้ที 
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุดงักลา่ว  
 
วาระที! 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 255. 

:.$ อนุมัติการจัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี )++. 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
ตามที บญัญตัิในมาตรา !!= ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. *+"+ กําหนดให้จดัสรรเป็นจํานวนร้อยละ + 

ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่สาํรองจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน   ในปี 255. ที ผา่นมา บริษัทมีกําไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน !:.,!.%,9"* บาท  จึงต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน :,9+9,.%!   
บาท  ทําให้กําไรสะสมที ยงัไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน !%=,9*=,+=+ บาท และเงินสํารองตามกฎหมายมี
จํานวน  %:,%!+,=== บาท 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี *++. 
จํานวน :,9+9,.%! บาท 
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:.) อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี )++. 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที บริษัทกําหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5D ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม และ ไมเ่กินกวา่

กําไรสะสมที ยงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี *++% ถึง ปี *++= รวมทั �งข้อมลูกําไรสทุธิ
และกําไรสะสมที ยงัไมจ่ดัสรรสาํหรับปี *++. มีดงันี � 

 ปี *++4 ปี *+++ ปี *++= ปี *++. 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตามงบการเงินรวม !!.,D=*,... !!+,9+D,*.. !".,:!D,*9. !:!,.!=,D.% 
กําไรสะสมก่อนจา่ยปันผลงวดสดุท้ายตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

%:,*+",=.. 9",=+:,+.9 56,064,07% !%6,9*=,+=+ 

เงินปันผลจ่าย     
-  ร้อยละของกําไรสทุธิ 

 
+*.%: 

 
9=.". 

 
.=."9 

นําเสนอที ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � 

 -  บาทตอ่หุ้น D."+ D.+. D.=D 
-   บาท                       =!,%%",*DD !DD,D=%,=%D !D+,""!,*DD 

  
 ทั �งนี � ระหว่างปี *++. บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ D.*+ บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม %",999,DDD 
บาทเมื อวนัที  + กนัยายน *++. 
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมพิจารณาอนมุตัิจ่ายปันผลงวดสดุท้ายสําหรับปี *++. ในอตัราหุ้นละ D..D 
บาทในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยจ่ายจากกําไรสะสมและกําไรที เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ *D รายละเอียด
การจ่ายปันผลงวดสดุท้ายเป็นดงันี � 

!.  อนมุตัิจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไมเ่กิน *!.:%% ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นที ตราไว้หุ้นละ + บาทให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทในอตัรา 9 หุ้นเดิมตอ่ ! หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทั �งสิ �นไมเ่กิน !!D.+:. ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผล D.=" บาทตอ่หุ้น ทั �งนี �ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นรายใดมเีศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ D.=" บาท 

*. อนมุตัิจา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ D.D. บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน !*.*: ล้านบาท 
เมื อรวมการจ่ายเงินปันผลทั �งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผลทั �งปีเทา่กบัอตัราหุ้นละ D.:+ บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวม

ทั �งสิ �นประมาณ !==..9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 9=.:: ของกําไรตามงบการเงินรวม ซึ ง
เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั �งหมดจะถกูหกัภาษีหกั ณ ที จา่ย ตามอตัราที กฎหมายกําหนด  
 โดยกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที  != มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื อผู้ ถือหุ้นตาม
มาตรา **+ ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. *+"+ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที  !. มีนาคม *++9 
กําหนดวนัจ่ายเงินปันผลวนัที  !+ พฤษภาคม *+59 
 

วาระที!  + พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที!ยังมิได้นําออกจําหน่าย และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ :. เพื!อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
ตามมาตรา !"= แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ได้กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดัต้องลดทนุจดทะเบียนโดย

การตดัหุ้นที ยงัมิได้นําออกจําหนา่ยหรือจําหนา่ยไมไ่ด้ ก่อนการเพิ มทนุ ยกเว้นหุ้นของบริษัทที จดัสรรไว้เพื อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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และใบสาํคญัแสดงสทิธิที จะซื �อหุ้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจากทนุ
จดทะเบียนเดิมจํานวน :!%.!*+ ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 9....= ล้านบาท แบ่งออกเป็น !.+,++*,DDD หุ้น มลู
คา่ที ตราไว้หุ้นละ + บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนที ยงัมิได้นําออกจําหนา่ยที จดัสรรไว้เพื อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ซึ งหมดอายุแล้วจํานวน .,*.",DDD หุ้ น มูลค่าที ตราไว้หุ้ นละ + บาท และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ % ของบริษัท เพื อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นดงันี � 

 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 9..,.=D,DDD บาท (แปดร้อยเจ็ดสบิเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื นบาท) 
 แบง่ออกเป็น !.+,++*,DDD หุ้น  (หนึ งร้อยเจ็ดสบิห้าล้านห้าแสนห้าหมื นสองพนัหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  + บาท (ห้าบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น     
 หุ้นสามญั !.+,++*,DDD หุ้น  (หนึ งร้อยเจ็ดสบิห้าล้านห้าแสนห้าหมื นสองพนัหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - ไมม่ี - หุ้น ( - ) 

 
วาระที! ? พิจารณาและอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ : ของบริษัทเพื!อให้
สอดคล้องกับการเพิ!มทุนจดทะเบียน 

ข้อมูลเพื!อการพจิารณา 

ตามที บริษัทมีมติเรื องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที  % บริษัทต้องจดัสรร
หุ้นเพื อรองรับการจ่ายปันผลจํานวน *!,:%%,DDD หุ้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการเพิ มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทจํานวน !D:,.*D,DDD บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 9..,.=D,DDD บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน :9.,%9D,DDD บาท แบ่งออกเป็นจํานวน !:.,%:=,DDD หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน *!,:%%,DDD หุ้น มลูค่าที 
ตราไว้หุ้นละ + บาท และการแก้ไขเพิ มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื อให้สอดคล้องกบัการเพิ มทนุจดทะเบียน เป็น
ดงันี � 
 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน :9.,%9D,DDD บาท (เก้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านสี แสนแปดหมื นบาท) 
 แบง่ออกเป็น !:.,%:=,DDD หุ้น  (หนึ งร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านสี แสนเก้าหมื นหกพนัหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ                  + บาท (ห้าบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น     
 หุ้นสามญั !:.,%:=,DDD หุ้น  (หนึ งร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านสี แสนเก้าหมื นหกพนัหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - ไมม่ี - หุ้น ( - ) 

 
วาระที! . พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนเพื!อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ข้อมูลเพื!อการพจิารณา 

 ตามที ที ประชมุมีมติอนมุตัิการเพิ มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญั *!,:%%,DDD หุ้นตามวาระที  =  คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุดงักลา่วทั �งหมดเพื อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 
วาระที! @  พิจารณาและอนุมัติยกเลกิมติที!ประชุมผู้ถอืหุ้นวันที! )A มกราคม )+:@ เรื!องการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม
และอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ 
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ข้อมูลเพื!อการพจิารณา 

 สืบเนื องจากภาวะตลาดเงินปัจจุบนัที มีสภาพคล่องสงู และอตัราดอกเบี �ยที ตํ า กอปรกับการที บริษัทมีแผนที จะขยาย
ธุรกิจทั �งของบริษัทและบริษัทยอ่ยเพิ มเติม ได้แก่ การให้เงินกู้ยืมเพื อซื �อหลกัทรัพย์ ธุรกรรมการจดัการกองทนุสว่นบคุคล ธุรกรรม
การซื �อขายตราสารหนี � การลงทุนในบริษัทที มีศกัยภาพ เป็นต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมอนุมตัิยกเลิกมติที 
ประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามัญครั �งที  !/*+%9 เมื อวันที  *D มกราคม *+%9 เรื องการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ซึ งบริษัทยังไม่ได้มีการ
ดําเนินการแต่อย่างใด และอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที  ทจ. 
:/*++* เรื องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี �ที ออกใหม่ รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ใน
วงเงินไมเ่กิน !,+DD ล้านบาทเบื �องต้นมีดงันี � 

วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน เพื อใช้ในการดําเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท 
ประเภท หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด  ซึ งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอย

คืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั �งเดียวเมื อครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มี
ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทั �งนี � ขึ �นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครั �ง 

สกลุเงิน เงินบาทและ/หรือเงินสกลุอื น ๆ 
จํานวนเงิน วงเงินรวมไม่เกิน !,+00 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื นในจํานวนที 

เท่ากนั ทั �งนี � บริษัทสามารถที จะออกหุ้นกู้ ใหม่ ออกเพิ มเติม และหรือออกหุ้นกู้
ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ ที ออกจําหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ ง
จะต้องมีจํานวนไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด และ/
หรือนกัลงทนุประเภทสถาบนัทั �งในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือนกัลงทนุ
รายใหญ่ทั �งหมดหรือบางสว่น โดยการเสนอขายดงักล่าวจะกระทําทั �งหมดใน
คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้  

อตัราดอกเบี �ย ขึ �นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที ออกและเสนอขาย 
อาย ุ สาํหรับหุ้นกู้ ระยะสั �นไม่เกิน *.D วนั และสําหรับหุ้นกู้ ระยะยาวไม่เกิน !D  ปีนบั

จากวนัที ออกหุ้นกู้   
การไถ่ถอนก่อนครบกําหนด ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด และบริษัท

อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด ทั �งนี � ให้เป็นไปตามข้อตกลง
และเงื อนไขของหุ้นกู้ ที จะออกในแตล่ะคราว 

  
 ทั �งนี � ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที บริหาร หรือบุคคลที คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที 
บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปลี ยนแปลงเงื อนไขและรายละเอียดอื นๆ ที เกี ยวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว อาทิเช่น มูลค่าตราไว้ต่อหน่วย จํานวนหุ้นกู้  อายุหุ้นกู้  ประเภทหุ้นกู้  
รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจดัสรร การกําหนดหลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี �ย ระยะเวลาในการชําระ
ดอกเบี �ย การแตง่ตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  รวมทั �งมีอํานาจในการแต่งตั �งผู้จดัจําหน่าย และ/หรือผู้ รับประกนั
การจดัจําหนา่ย และการกระทํานิติกรรมสญัญาอื นๆ ที จําเป็น รวมถึงการดําเนินการขออนญุาตจากหนว่ยงานหรือหนว่ยราชการที 
เกี ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนกบัตลาดรองใดๆ เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบั
บริษัท 
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วาระที!  B พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

B.$ อนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที!ออกตามวาระ 

ข้อมูลเพื!อการพจิารณา 

ด้วยข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหนง่เป็นจํานวนหนึ งในสามเป็นประจําทกุปี โดย
ให้กรรมการที อยูใ่นวาระนานที สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  ในปีนี �กรรมการที ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน % ท่าน ได้แก่  
 !) นายปัญจะ เสนาดิสยั  ตําแหนง่ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการ
      สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

*) นายภาณพ เศวตรุนทร์  ตําแหนง่ กรรมการ 
") นางขนิษฐา สรรพอาษา  ตําแหนง่ กรรมการ 
%) นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ  ตําแหนง่ กรรมการ 

นอกจากนี � บริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถนําเสนอชื อบคุคลเพื อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวนัที  *D 
กมุภาพนัธ์ 2559  อยา่งไรก็ตามไมป่รากฎวา่มีการนําสง่เอกสารเพื อนําเสนอบคุคลใดตอ่เลขานกุารบริษัท  

เนื องด้วยกรรมการลําดบัที  ! เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการ
พิจารณาแต่งตั �ง ดงันั �น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการที มีสว่นได้เสียได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์
การสรรหาที บริษัทกําหนด โดยพิจารณาคณุสมบตัิ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที เกี ยวข้อง การปฏิบตัิหน้าที ที ผ่าน
มา การดํารงตําแหนง่ในกิจการอื นที อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ งรายละเอียดเกี ยวกบักรรมการแตล่ะทา่น แสดง
อยู่ในเอกสารแนบ สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูใ่นเอกสาร
แนบ 

คณะกรรมการบริษัทซึ งไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนวา่ กรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทั �ง % ทา่นมีความเหมาะสม มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ
และกรรมการอิสระที บริษัทกําหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั �งมีผลงานในการร่วมบริหาร
กิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที ดํารงตําแหน่ง และไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั �ง 4 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ ง ซึ งนายปัญจะ เสนาดิสยั  เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระที 
บริษัทกําหนด 
 
B.) อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. *+"+ มาตรา :D กําหนดวา่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สนิอื นใดแก่

กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ งข้อบังคับบริษัท ข้อ "" กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและ
คา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตที่ ประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอที ประชุมพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี *+5. 
และคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี *++9 ดงันี � 
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$)  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการสาํหรับปี )+5. 

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

    
รายการ *++% *+++ *++= *++. 
ผลการดําเนินงานของบริษัท (ล้านบาท) 
รายได้รวม 

 
=%D 

 
=9D 

 
9+! 

 
9+D 

กําไรสทุธิ  
อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 

!!. 
D.=. 

!!+ 
D.== 

!"9 
D..: 

!:* 
!.D: 

ผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
เงินปันผล (บาทตอ่หุ้น) 

 
D."+ 

 
D.+. 

 
D.=D 

 
D.:+ 

คา่ตอบแทนกรรมการตอ่คนตอ่ปี (บาท) 
- คา่เฉลี ย 
- คา่ตํ าสดุ 
- คา่สงูสดุ 

 
.9",="= 
%:D,DDD 

*,D.D,DDD 

 
.9",="= 
%:D,DDD 

*,D.D,DDD 

 
:*D,DDD 
=9D,DDD 

*,%*D,DDD 

 
รอสรุปหลงั
นําเสนอที 
ประชมุผู้ ถือ
หุ้นในครั �งนี � 

 
คา่บําเหน็จกรรมการ (บาทตอ่คณะตอ่ปี) 
- ประธานกรรมการ (บาทตอ่คนตอ่ปี) 
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (บาทตอ่คนตอ่ปี) 

%,DDD,DDD 
.+D,DDD 

*+D,DDD-
+DD,DDD 

%,DDD,DDD 
.+D,DDD 

*+D,DDD-
+DD,DDD 

+,+DD,DDD 
!,!DD,DDD 

%%D,DDD 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ซึ งพิจารณาตาม
เกณฑ์ข้างต้น ซึ งผลการดําเนินงานของบริษัทในปี *+5. บริษัทมีรายได้ 9+D ล้านบาทใกล้เคียงกบัปี *++= และกําไรสทุธิ !:* 
ล้านบาทเพิ มขึ �นจากปี *++= ในอตัราร้อยละ ": และเงินปันผลจ่ายผู้ ถือหุ้นเพิ มขึ �นจาก D.=D บาทต่อหุ้นเป็น D.:+ บาทต่อหุ้น คิด
เป็นอตัราเพิ มขึ �นร้อยละ +9."" จึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี *+5. จํานวนรวม 
9,DDD,DDD บาทเพิ มขึ �นจากปี *++= คิดเป็นอตัราเพิ มขึ �นร้อยละ %+.%+ ทั �งนี � ประธานกรรมการซึ งปฏิบตัิหน้าที ประธานกรรมการ
ตรวจสอบควรได้รับคา่ตอบแทนเพิ มอีก!.+ เทา่ รายละเอียดคา่บําเหน็จกรรมการมีดงันี � 

กรรมการ                   =%D,000 บาทตอ่ทา่น 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ     !,=D0,000 บาทตอ่ทา่น 

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

))  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี )++@ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี *++9 จํานวนรวม 1+,+D0,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์อื นใน
รูปแบบการทําประกนัภยัและสขุภาพ โดยแบง่ตามประเภทการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการดงันี � 
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*.!) คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน สาํหรับปี *++9 ในวงเงินไมเ่กิน +.+ ล้านบาทเทา่กบัปี *++. ดงันี � 

• คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ =D,DDD บาทตอ่เดือน กรรมการ *D,DDD บาทตอ่เดือน 

• คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ +D,DDD บาทตอ่เดือน กรรมการตรวจสอบ*+,DDD บาทตอ่เดือน  

• คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   *D,DDD บาทต่อเดือน  ในกรณีที กรรมการเป็น
คณะกรรมการในชดุยอ่ยอื นด้วย  ให้ได้รับคา่ตอบแทนจากคณะกรรมการในชดุที อตัราสงูกวา่เพียงชดุเดียว 

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

*.*) วงเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี *++9 ไมเ่กิน !D ล้านบาท และให้ตดัจ่ายจากบญัชีของปีนั �น โดยให้เสนอขออนมุตัิ
จากที ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง 

*.") สทิธิประโยชน์อื น ได้แก่ การทําประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที ของบริษัทในวงเงิน +D ล้านบาท 
และ สวสัดิการให้แก่กรรมการ ในเรื องคา่รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพกัรักษาในโรงพยาบาล (IPD)  และความ
คุ้มครองในเรื องการประกนัชีวิต และอบุตัิเหต ุในวงเงินตอ่ราย  :DD,DDD บาท และ ",=DD,DDD บาท ตามลาํดบั 

 
วาระที! 10 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี )++@ 

ข้อมูลเพื!อการพิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับปี 2559 โดยมีรายชื อผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี � 

!)  นายโสภณ  เพิ มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182  
*) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521          
3) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972  
4) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5872 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายชื อที เสนอมานั �นยงัไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย แตเ่นื องจากนางสาวรุ้งนภา เลิศ
สวุรรณกลุ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทครบ + ปี จึงเสนอเปลี ยนผู้สอบบญัชี   ผู้สอบบญัชีตามรายชื อดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์หรือ
มีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที เกี ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด รวมทั �งในปีที ผ่านมา 
บริษัทและบริษัทยอ่ยไมไ่ด้รับบริการอื นใดจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั และจากบคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี
และบริษัทที ผู้สอบบญัชีสงักดั และในกรณีที ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัทสํานกังาน อีวาย 
จํากัดจัดหาผู้สอบบญัชีอนุญาตอื นของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าที ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทน  
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รายละเอียดคา่สอบบญัชีสาํหรับบริษัทและบริษัทยอ่ยเปรียบเทียบกบัปีที ผา่นมามีดงันี �  
    ราคาที!เสนอ 

ชื!อบริษัท ปี )+5? ปี )+5. ปี )+5@ 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน)   !.D,DDD   *+D,DDD  *+D,DDD 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดัและ      

บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอรี  *DD! จํากดั   :9D,DDD   :9D,DDD !,D"D,DDD 
รวม $,$+0,AAA $,)#A,AAA $,)@A,AAA 

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

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
สําหรับปี *++9 เป็นจํานวนเงิน *+D,DDD บาท ซึ งเมื อรวมกับค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงินรวม !,*9D,DDD บาท
ตามที คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.$ 
ประวัติกรรมการที!ออกตามวาระ 
 
$)  ชื!อ – นามสกุล   นายปัญจะ เสนาดิสัย 

อายุ    67 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 การศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  Suffolk University 
           การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) - 

 สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) –  
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee Program  
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการ และผู้บริหาร
ระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน – สถาบนัพฒันากรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 
จาํนวนปีที!เป็นกรรมการ !" ปี ตั �งแตว่นัที  : กรกฎาคม *+%+ และมีการตอ่วาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ

การแตง่ตั �งเมื อวนัที  *+ เมษายน *+++ 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

2545 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2548 – ปัจจบุนั 
 
*+%3 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2526 – ปัจจบุนั  
 
           -ไมม่ี - 

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

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

อาชีพหลกั    นกัธุรกิจ 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   75,000 หุ้น หรือร้อยละ D.D%% ณ วนัที  "! ธนัวาคม *++. 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท    = ครั �ง จาก = ครั �ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  + ครั �ง จาก + ครั �ง 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน    % ครั �ง จาก % ครั �ง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที มีสว่นร่วมในการบริหารงาน
หรือที ปรึกษาที ได้รับเงินเดือนประจํา และไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย่อย รวมทั �งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัท/บริษัทยอ่ย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.$ 
 

))  ชื!อ – นามสกุล   นายภาณพ เศวตรุนทร์ 
อายุ    52 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ  
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ี 
จาํนวนปีที!เป็นกรรมการ + ปี ตั �งแตว่นัที  !* พฤษภาคม *++" และมีการตอ่วาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ

การแตง่ตั �งเมื อวนัที  *= เมษายน *++= 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
�ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

25+" - ปัจจบุนั 
*+++ - ปัจจบุนั 
 
 
 
       -ไมม่ี- 

กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ ผู้บริหารกลุม่
การเงิน 
 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 
 

 

อาชีพหลกั    ผู้บริหารบริษัท 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท     = ครั �ง จาก = ครั �ง 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง 

ผลประโยชน์ตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย  
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.$ 
 
#) ชื!อ – นามสกุล   นางขนิษฐา สรรพอาษา 

อายุ    60 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ 
การศึกษา ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
 Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

จาํนวนปีที!เป็นกรรมการ * ปี ตั �งแตว่นัที  *. เมษายน *+++  

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
�ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

*+++ - ปัจจบุนั 
 
 
 
*++. – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท คอม-ลงิค์ จํากดั 
 

อาชีพหลกั    ผู้บริหารบริษัท 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   1,150,000 หุ้น หรือร้อยละ D.66% ณ วนัที  "! ธนัวาคม *++. 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท     % ครั �ง จาก = ครั �ง  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.$ 
 

:) ชื!อ – นามสกุล   นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 
อายุ    51 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ  กรรมการ 
การศึกษา ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ 
 Asian Institute of Technology (AIT) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)                         

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
จาํนวนปีที!เป็นกรรมการ % ปี ตั �งแตว่นัที  "! มกราคม *++% และมีการตอ่วาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ

การแตง่ตั �งเมื อวนัที  *5 เมษายน *+++ 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
�ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

2554 – ปัจจบุนั 
*++" - ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
ไมม่ี 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ/กรรมการ 
ผู้จดัการ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดั 
 
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จํากดั 
(มหาชน) 
 
 

อาชีพหลกั    ผู้บริหาร 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 255. คณะกรรมการบริษัท + ครั �ง จาก = ครั �ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที! B.$ 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนีตี � วัฒนาจาํกัด (มหาชน) 

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

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ้นที มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี �ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที เกี ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั �นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน ที ปรึกษาที ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที 
อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ * ปีก่อนได้รับการแตง่ตั �ง 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลที อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที 
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ
บคุคลที จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที มีนยัสาํคญักบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญานอ
ย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหารของผู้ ที มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ * 
ปีก่อนได้รับการแตง่ตั �ง โดยที นิยามของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที ประกาศสาํนกังาน กลต. กําหนด 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นสว่นผู้จดัการของสาํนกังานบญัชี ซึ งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ * ปีก่อนได้รับการแตง่ตั �ง 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริการเป็นที ปรึกษากฎหมาย หรือที ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ งได้รับคา่บริการเกินกวา่ * ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี �ในกรณีที ผู้ ให้บริการเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ * ปีก่อนได้รับการแตง่ตั �ง 

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

8. ไมป่ระกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที มีนยักบับริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที มี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที ปรึกษาที รับเงินเดือนประจํา หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ้นที มีสทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื นซึ งประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแขง่ขนัที มีนยักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื นใดที ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที! : 
(F 53-4)  

แบบรายงานการเพิ!มทุน 
บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

วันที! ). กุมภาพนัธ์ 2558 
 

ข้าพเจ้าบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) ขอรายงาน มติคณะกรรมการครั �งที  */*++9 เมื อวนัที  27 กมุภาพนัธ์ 2558 
ระหวา่งเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. เกี ยวกบัการลดทนุเพิ มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ มทนุดงัตอ่ไปนี �  
 

1.  การลดทุน  
ที ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน :!%,!*+,DDD บาท เป็นจํานวน 
877,760,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที คงเหลอืจากการจดัสรรหุ้นเพื อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดง
สทิธิซึ งหมดอายแุล้ว จํานวน 7,273,000 หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ 5 บาท  

 
2.  การเพิ!มทุน  

ที ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 877,760,000 บาท เป็นจํานวน 
:9.,%9D,DDD บาท โดยการออกหุ้นสามญั จํานวน *!,:%%,DDD หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ + บาท รวม 
!D:,.*D,DDD บาท  

 
3.  การจัดสรรหุ้นเพิ!มทุน  

ที ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญั จํานวนไมเ่กิน *!,:%%,DDD หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
รวม !D:,.*D,DDD บาท เพื อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  
3.1  รายละเอียดการจดัสรร  
จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 
วัน เวลา จองซื �อ 

และชาํระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม  *!,:%%,DDD 8:1 - บริษัทจะดาํเนินการ
จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในอตัราสว่น 8 
หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นที ออก
ใหมใ่นวนัที  15 
พฤษภาคม 2558  

หุ้นปันผล  

 หมายเหต:ุ  บริษัทกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มสีทิธิได้รับปันผลในวนัที  24 มีนาคม 2558 (Record Date) และรวบรวม
รายชื อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที  25 มีนาคม 2558 

3.2  การดาํเนินการของบริษัท กรณีที มีเศษของหุ้น 
 ในกรณีที หุ้นสามญัที เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจา่ยเงินสดแทนการ

จ่ายหุ้นปันผล  

3.3 จํานวนหุ้นคงเหลอืที ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
 -ไมม่ี- 
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4.  กาํหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื!อขออนุมัตกิารลดทุน/เพิ!มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ!มทุน  

กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี *++9 ในวนัองัคารที  28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง วิมาณ
ทอง ชั �น % โรงแรมมณเฑียรวิเวอร์ไซต์ ถนนพระราม " กรุงเทพมหานคร  
โดย กําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และมสีทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที  24 
มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัที  25 มีนาคม 2558  
 

5.  การขออนุญาตลดทุน/เพิ!มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ!มทุนต่อหน่วยงานราชการที!เกี!ยวข้องและเงื!อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)  
บริษัทจะดาํเนินการจดทะเบียนเพิ มทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหลงัจากนั �น
บริษัทจะยื นคําขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามญัใหมจ่ากการเพิ มทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนและเข้าทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 

6.  วัตถุประสงค์ของการเพิ!มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที!เพิ!ม  
เพื อจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื อเป็นผลตอบแทนการลงทนุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยการออกหุ้นปันผลแทนการ
จ่ายปันผลเป็นเงินสด  
 

7.  ประโยชน์ที!บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ!มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ!มทุน  

7.1  เพื อเพิ มสภาพคลอ่งในการซื �อขายหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ 

..* เพื อรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวยีนของบริษัท  

 
8.  ประโยชน์ที! ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ!มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ!มทุน  

8.1  บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม และต้องไมเ่กินกวา่กําไร
สะสมที ยงัไมจ่ดัสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทในแตล่ะปี 

9.* ผู้ ถือหุ้นที ได้รับการจดัสรรหุ้นปันผล จะมีสทิธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

 
9.  รายละเอียดอื!นใดที!จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื!อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารลดทุน/เพิ!มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ!มทุน  
 -ไมม่ี-  
 

10.  ตารางระยะเวลาการดาํเนินการเกี!ยวกับการลดทุน/เพิ!มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ!มทุน  

กาํหนดการ วันที! 

1.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท  27 กมุภาพนัธ์ 2558  

2.  กําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิเข้าประชมุผู้
ถือหุ้น  

24 มีนาคม 2558  
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กาํหนดการ วันที! 

3.  รวบรวมรายชื อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน 
สาํหรับการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  

25 มีนาคม 2558  

4.  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี *++9  28 เมษายน 2558  
5.  จดทะเบียนลดทนุและเพิ มทนุจดทะเบียน 

พร้อมแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท
กบักระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที ที ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนมุตั ิ 

6.  จ่ายหุ้นและเงินปันผล  15 พฤษภาคม *++9  
7.  จดทะเบียนเพิ มทนุชําระแล้วกบักระทรวง

พาณิชย์  
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที จา่ยหุ้นปันผล  

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
                           

ลายมือชื อ ________________________ กรรมการผู้มีอํานาจ  
ลงลายมือชื อแทนบริษัท  (นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์) 

ตําแหนง่                    กรรมการ 
                                                                        

ลายมือชื อ ________________________ กรรมการผู้มีอํานาจ  
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สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที! + 
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที! $# บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 
วันอังคารที! )@ เมษายน )++@ เวลา $+.AAน. 

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

1.  การลงทะเบียน 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื นเอกสารหรือหลกัฐานเพื อการตรวจสอบ ณ สถานที ประชมุได้
ตั �งแตเ่วลา 1".00 น. ของวนัที  *9 เมษายน *++9 เป็นต้นไป 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 ให้แสดงบตัรประจําตวัฉบบัจริง ได้แก่ บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนงัสอืเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ) ในการลงทะเบียน 

3.   การมอบฉันทะ 

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

 3.2 กรณีที ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการบริษัท สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการที มีรายชื อตอ่ไปนี � ซึ งไมม่ี
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุที เสนอในครั �งนี �  
 !)  นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์  ตําแหนง่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) 
อาย ุ69 ปี อยูบ้่านเลขที  593 ซอยพหลโยธิน "* แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 
 *)  นายไพโรจน์ วโรภาษ  ตําแหนง่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ6% ปี อยู่บ้านเลขที  
87 ซอยลาดพร้าว 102  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 
 3)  นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์    ตําแหนง่  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ)     อาย ุ
== ปี อยูบ้่านเลขที  26/3 ซอยสขุมุวิท 61 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

 "."  เพื อความสะดวก โปรดจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ *D บาท
มายงับริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) เลขที  !.:/!!! อาคารบางกอกซติี �ทาวเวอร์ ชั �น *= ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามที อยูข่องกรรมการ ก่อนวนัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ ! วนั 

เอกสารที!ใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

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

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

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
(ข)   กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที จดทะเบียนในประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลออกให้ไม่

เกิน 3 เดือน  โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 
พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

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

(ค) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที ได้ลงนาม
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(ง) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ฉบบัจริง 

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

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึ งลงนามโดยผู้มีอํานาจของคสัโตเดียน 
(ค)  หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน ซึ งลงนามโดยผู้มีอํานาจของคัส

โตเดียน 
(ง) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจของคสัโตเดียนที ได้

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(จ) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ฉบบัจริง 

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

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

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

ของวาระนั �น (สาํหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที ผู้มอบฉนัทะระบุใน

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

ให้ผู้ ถือหุ้นนั �นออกนอกห้องประชมุชั วคราวก็ได้    
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

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

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

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

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

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

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

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

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

  หุ้นบริุมสทิธิt ..................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง 
  Preferred share   shares with voting rights        votes 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์  ตําแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการ
อิสระ) อาย ุ68 ปี อยูบ้่านเลขที  593 ซอยพหลโยธิน "* แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Sirin Nimmanahaeminda, Position  Chairman and Chairman of Audit committee (as an independent director), 
age 68 years, resides at 593 Soi Paholyothin 32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok  or 

 
 

ติดอากรแสตมป์ 
�� บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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+. นายไพโรจน์ วโรภาษ  ตําแหนง่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ6% ปี อยู่บ้านเลขที  
87 ซอยลาดพร้าว 102  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 64 
years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok   or 

=. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์    ตําแหนง่  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ)     อาย ุ
=6 ปี อยูบ้่านเลขที  26/3 ซอยสขุมุวิท 61 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position  Chief Executive Officer (not an independent director), age 66 
years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.  

คนใดคนหนึ งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญั ครั �งที  13 ซึ งกําหนดประชุมกนัในวนัที  *8 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น % โรงแรมมณเฑียรริ
เวอร์ไซต์ ถนนพระราม " กรุงเทพมหานคร  หรือที จะพงึเลื อนไปในวนั เวลา และสถานที อื นด้วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders No. 13 which will be held on April 28, 2015 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside 
Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

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

respects. 

 
 

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

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

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

 
หมายเหต ุ/ Remarks 
ผู้ ถือหุ้นที มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B 

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

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

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

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

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

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

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

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

  หุ้นบริุมสทิธิt ..................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสยีง 
  Preferred share   shares with voting rights        votes 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์  ตําแหนง่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) 
อาย ุ68 ปี อยูบ้่านเลขที  593 ซอยพหลโยธิน "* แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Sirin Nimmanahaeminda, Position  Chairman and Chairman of Audit committee (as an independent director), 
age 68 years, resides at 593 Soi Paholyothin 32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok  or 

 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
�� บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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+. นายไพโรจน์ วโรภาษ  ตําแหนง่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ6% ปี อยูบ้่านเลขที  87 
ซอยลาดพร้าว 102  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 

     Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 64 years, 
resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok   or 

=. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์    ตําแหน่ง  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ)     อาย ุ
=6 ปี อยูบ้่านเลขที  26/3 ซอยสขุมุวิท 61 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

     Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position  Chief Executive Officer (not an independent director), age 66 years, 
resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.  

คนใดคนหนึ งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญั ครั �งที  13 ซึ งกําหนดประชมุกนัในวนัที  *8 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น % โรงแรมมณเฑียรริเวอร์
ไซต์ ถนนพระราม " กรุงเทพมหานคร  หรือที จะพงึเลื อนไปในวนั เวลา และสถานที อื นด้วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
No. 13 which will be held on April 28, 2015 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 
Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

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

 วาระที  !  เรื อง  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที  12 เมื อวนัที  25 เมษายน 2557 
Agenda  Subject:   To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 12 on April 25, 2014. 

 

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

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

                                        เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  *  เรื อง  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2557 
Agenda   Subject:   To consider and acknowledge the company’s operating  results for  the  year  ended  December 31, 2014. 

 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  "  เรื อง  พิจารณาและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิ �นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2557 
Agenda   Subject:   To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2014. 

 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  %.!  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรกําไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2557 
 Agenda   Subject:  To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2014. 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระที  %.*  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยปันผลสาํหรับปี 2557 
Agenda   Subject:   To consider and approve dividend payment for the year 2014. 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  5  เรื อง  พิจารณาอนมุตัใิห้ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที ยงัมิได้นําออกจําหนา่ย และแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ %. เพื อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

Agenda   Subject:    To consider and approve the decrease of the registered capital by cancelling the unissued registered 
shares and amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 4 in accordance with the 
capital decrease. 

 

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

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

                              เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  =  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิการเพิ มทนุจดทะเบียนและแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ % ของบริษัทเพื อให้
สอดคล้องกบัการเพิ มทนุจดทะเบียน 

Agenda   Subject:    To consider and approve the increase of the registered capital and amendment of the Company's 
Memorandum of Association Clause 4 in accordance with the capital increase. 

 

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

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

                              เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  .  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุ 
Agenda   Subject:    To consider and approve the allocation of new ordinary shares. 

 

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

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

                              เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  9  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิยกเลกิมติที ประชมุผู้ ถือหุ้นวนัที  *D มกราคม *+%9 เรื องการออกและเสนอขายหุ้น
กู้ เดิมและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม ่

Agenda   Subject:    To consider and approve the cancellation of the shareholders' resolution dated January 20, 2005  
regarding the issuance and offering of the Debentures and approve  the issuance and offering of new 
debentures 

 

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

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

                              เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระที  :.!  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที ออกตามวาระ 
Agenda   Subject:   To consider and appoint new directors to replace the retiring directors 

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

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

                                  การแตง่ตั �งกรรมการทั �งชดุ / The appointment of all Directors 

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
 *.  ชื อกรรมการ นายภาณพ เศวตรุนทร์ 
               Director Name Mr.  Panop Svetarundra  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 ".  ชื อกรรมการ นางขนิษฐา สรรพอาษา 
               Director Name Ms. Kanitha Subpa-Asa  

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 %.  ชื อกรรมการ นายวศิิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ 
              Director Name Mr. Visit Ongpipatkul  

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

1)   พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี *++. 
To consider and approve extra remuneration for the year 2014 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
2)   พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี *++8 

To consider and approve directors’ remuneration for the year 2015 

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

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

                                       เห็นด้วย/Approve  ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  10  เรื อง  พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปี *++8 
Agenda   Subject:    To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2015 

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

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

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

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

(=)  ในกรณีที ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที 
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที ระบไุว้ข้างต้น รวงถึงกรณีที มีการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in 
the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorize to 
consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 

กิจการใดที ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

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

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

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

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

     Date 

หมายเหต ุ 
!.  ผู้ ถือหุ้นที มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

*.  วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain 

member may be voted for. 

".  ในกรณีที มีวาระที จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที ระบไุว้ข้างต้น  ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ มเตมิได้ในใบประจํา
ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, the Proxy may use the annex form of proxy 
attached therefore. 



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

 

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

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ ครั �งที  13 ในวันที  28 เมษายน *++8  เวลา !4.DD น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น % โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม " กรุงเทพมหานคร หรือที จะพงึเลื อนไปในวนั เวลา และสถานที อื น 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 13 which will be held on April 28, 2015 at 2.00 p.m. at the Wimanthong 
Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment thereof  to any other date, time and 
place. 
 

 วาระที�............................... เรื�อง ....................................................................................................... 
 Agenda        Subject   

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 

 วาระที�............................... เรื�อง ....................................................................................................... 
 Agenda        Subject   

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 

 วาระที�............................... เรื�อง ....................................................................................................... 
 Agenda        Subject   

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 

 วาระที�............................... เรื�อง ....................................................................................................... 
 Agenda        Subject   

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 
 
 
 
 



แบบ ข. 
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วาระที ............เรื อง พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที ออกตามวาระ (ตอ่) 

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

         ชื�อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื�อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื�อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื�อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื�อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื�อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื�อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื�อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 

                                           เห็นด้วย/Approve   ไมเ่ห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบพิมพ์หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 

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

ลงชื�อ.................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

Signed         Grantor 

     (..................................................................) 

วนัที� ..................../........................./.................... 
 
 

ลงชื�อ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

Signed         Grantee 

     (.................................................................) 

วนัที� ..................../........................./....................



 

หน้าที  43  

สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที! ? 
 

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

 
ข้อ !.. ให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

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

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
") บคุคลซึ งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที 

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

ข้อ !9. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง กรรมการจะต้องออกจากตาํแหนง่อยา่งน้อยจํานวนหนึ งในสาม (!/") โดยอตัรา 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที สดุกบัสว่นหนึ งในสาม (!/") 

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

 กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ไปนั �นอาจจะเลอืกเข้ารับตาํแหนง่อีกก็ได้ 
ข้อ **. ที ประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

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

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

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

 ความในวรรคหนึ งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ งได้รับเลือกตั �งเป็น
กรรมการ ในอนัที จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที เป็นอิสระตามที 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อ "9. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื นเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะ
จะต้องทําเป็นหนงัสอืลงลายมือชื อผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และ
อยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี � 
ก. จํานวนหุ้นที ผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู ่
ข. ชื อผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครั �งที ของการประชมุที มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ข้อ ":. ประธานที ประชุมต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที กําหนดไว้ ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที 
ประชุมจะมีมติให้เปลี ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (*/") ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ งมา
ประชมุ  

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

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

ข้อ %D. ประธานกรรมการเป็นประธานที ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถ
ปฏิบตัิหน้าที ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ งเป็นประธานในที ประชมุ 
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ข้อ %!. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ งเสยีงตอ่หนึ งหุ้น 
 ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื องใด ผู้ ถือหุ้นจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื องนั �น นอกจากการออก

เสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการ 
ข้อ %*. การออกเสยีงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้าง

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

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

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

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

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

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

ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น % โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม " กรุงเทพมหานคร 
 

 


