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ท่ี วฒ. ต. 007/2559 
 

วนัท่ี 25 มีนาคม  2559  

 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 
  

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 14 
 

 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 14 ในวนัพธุท่ี 27 
เมษายน 2559  เวลา 14.00น. ณ ห้องวิมานทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา
ระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 13 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 

 ความเหน็คณะกรรมการ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ความเหน็คณะกรรมการ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ความเหน็คณะกรรมการ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 

 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2558 

4.1 อนุมัตกิารจัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2558 

ความเหน็คณะกรรมการ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัการจดัสรรกําไรจํานวน 6,898,167 บาทเป็นเงิน
สํารองตามกฎหมาย  

4.2 อนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสาํหรับปี 2558 
ความเหน็คณะกรรมการ  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 ดงันี ้
ก)  อนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 

2558 คิดเป็นเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน  49,373,865 บาท 
ข)  อนมุติัจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาทเม่ือรวมการจ่ายเงิน

ปันผลทัง้ปีเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 118.50 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 81.10 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

บรษิทั ทรนีตีี้ วฒันา จาํกดั (มหาชน) 
Trinity Watthana Public Company Limited 



หน้าท่ี 2 

จ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด การจ่ายปัน
ผลดงักล่าว บริษัทจ่ายจากกําไรสะสมและกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา
ร้อยละ 20  

โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนใน
วันท่ี 11 มีนาคม 2559 กําหนดวันจ่ายเงินปันผลวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผล
ดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน จนกวา่จะได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  
วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

5.1 อนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ความเหน็คณะกรรมการ กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระได้แก่  1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์      
2) นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์   3) นายอภิชาติ อาภาภิรม และ  4) นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ แต่เน่ืองด้วยนายศิรินทร์ 
นิมมานเหมินท์ได้มีหนงัสือแจ้งความประสงค์ไม่เป็นกรรมการต่อหลงัครบวาระในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีจะถึงนี ้อนั
เน่ืองจากปัญหาด้านสขุภาพ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาดงันี ้

ก) อนุมัติแต่งตัง้ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช   ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดทุนท่ียาวนาน เป็น
กรรมการแทนนายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ โดยนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชมีคุณสมบติัสอดคล้องกับนิยาม
กรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด 

ข) อนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระลําดบัท่ี 2) ถึง 4) ตามรายช่ือดงักลา่วกลบัมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
เน่ืองจากบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทัง้มีผลงานในการร่วม
บริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่ง ซึ่งนายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระ
ด้วยโดยมีคณุสมบติัสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด  

5.2 อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเหน็คณะกรรมการ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2558 
จํานวน 6,000,000 บาท  และอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จํานวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่า
เบีย้ประชมุกรรมการรายเดือนสําหรับปี 2559 จํานวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกําหนดวงเงินบําเหน็จกรรมการ
ปี 2559 จํานวนไมเ่กิน 10 ล้านบาท  

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 90 และข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี 33กําหนดให้การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2559 
ความเหน็คณะกรรมการ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย  จํากดั โดย 
1) นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182 2)นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขทะเบียน 4521  3) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 4) นางสาวสมุนา 
พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5872  ทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
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บญัชีของบริษัท 280,000 บาท ซึง่เม่ือรวมค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจํานวน 1,320,000 บาทตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษัท
สํานกังาน อีวาย จํากดัจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอ่ืนของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าท่ีตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทแทน 

 
วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 อนึ่งในการประชุมตามกําหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น       
ครัง้ท่ี 14  และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัศกุร์ท่ี 11 มีนาคม 2559 

 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น หากทา่นประสงค์จะแต่งตัง้ให้บคุคล
อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมานี ้และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารท่ีกําหนดให้ประธานกรรมการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเร่ิมประชมุ   

      ขอแสดงความนบัถือ 
             บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 
                  โดยคําสัง่คณะกรรมการบริษัท 

       
       (นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์) 

        ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 
บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 13 
 

 
เวลาและสถานที่ 
 ประชมุเม่ือวนัองัคารท่ี  28  เมษายน  2558  เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนน
พระราม 3 กรุงเทพมหานคร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 30 คน และโดยการมอบฉนัทะจํานวน 
34 คน รวมทัง้สิน้ 64 คน รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 85,793,452 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 
175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.87 ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ท่ี 13 

เร่ิมการประชุม 
 คณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ แจ้งจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชมุ เลขานกุาร
บริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ เพ่ือให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วน 
ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทไว้นัน้ 

บริษัทได้บนัทกึคะแนนตามความประสงค์ของทา่นในแตล่ะวาระไว้แล้ว และจะนบัรวมในการลงมติแตล่ะวาระตอ่ไป 
3. ในทกุวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเหน็หรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และเม่ือประธาน

อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น
หรือคําถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกบัวาระเท่านัน้ หากประสงค์จะเสนอหรือถามเร่ืองอ่ืน 
ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบวาระตา่งๆ แล้ว 

4. เลขานุการท่ีประชุมจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต้องใช้เป็นมติท่ีประชุมในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบก่อน
ลงคะแนน 

5. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน นอกเหนือจากท่ีประธานหรือ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือวา่ท่ีประชมุเหน็ชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์ 

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

7. สําหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนลงในบตัรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกิน
หนึ่งช่อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือกํากับบริเวณท่ีขีดฆ่านัน้ หรือกรณีท่ีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคสัโตเดียน) เป็นต้น 
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8. สําหรับข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จาก
สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6 (หน้า 43-45) ในหนงัสือเชิญประชมุ 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทัง้เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการนําเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทและช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 12 มกราคม 2558 โดยมีกําหนดให้นําส่งไม่เกิน
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดนําเสนอแตอ่ยา่งใด  

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทได้แนะนํากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 
1. คณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณุปัญจะ เสนาดิสยั ซึง่ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนด้วย 
กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระ และไมเ่ป็นผู้บริหารได้แก่ 
1. คณุตะวนั พนัธาวงศ์ 
2. คณุสรุชยั สขุศรีวงศ์ 
3. คณุภาณพ เศวตรุนทร์ 
4. คณุขนิษฐา สรรพอาษา 
กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ 
1. คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ดํารงตําแน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอํานวยการ 
3. คณุวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือคณุไพโรจน์ วโรภาษซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากติดภารกิจต้อง

เดินทางตา่งประเทศ และคณุอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการตรวจสอบซึง่ป่วยกระทนัหนั 
ตวัแทนผู้สอบบญัชีท่ีมาในวันนี ้คือคุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล คุณสุพจน์ เลิศปรัชญากุล และคุณกิติชัย จงจิตร์ จาก

บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั  
เพ่ือความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชุม เลขานกุารบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลความปลอดภยัของโรงแรม  แจ้งต่อท่ี

ประชมุให้ทราบถึงขัน้ตอนในการอพยพหากเกิดเหตฉุกุเฉิน และสถานท่ีท่ีเป็นจดุรวมพลเพ่ือการดแูลความปลอดภยัของทกุคนใน
โรงแรม  

เพ่ือความโปร่งใสในการสรุปคะแนนเสียง จึงได้ขอตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยร่วมในการตรวจนบัการลงคะแนนเสียง 1 
ทา่น ซึง่คณุสธีุ จริยชาติผดงุกิจได้อาสาเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยในการร่วมตรวจนบัการลงคะแนนเสียง 
 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานกล่าวเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ : 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 12 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 

 ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามญัแล้วเห็นว่าตรงตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น จึง
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้ส่งสําเนาให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 85,793,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้
ไมเ่หน็ด้วย จงึสรุปวา่ ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 12 ตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ : 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมการอํานวยการเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

จากปี 2556 ซึง่มีปริมาณการซือ้ขายสงูในช่วงคร่ึงปีแรก และลดลงต่อเน่ืองในไตรมาสท่ี 3 และ 4 จนถึงช่วงคร่ึงแรกของ
ปี 2557 จากปัญหาทางการเมืองในประเทศท่ียืดเยือ้และทวีความรุนแรงมาตัง้แต่ช่วงปลายปี 2556 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยท่ี
ชะลอตัว โดยหลกัจากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกท่ีลดลง ทําให้นักลงทุนต่างชะลอการลงทุน ปริมาณการซือ้ขาย
ค่อนข้างเบาบาง และ SET Index ในช่วงต้นปีอ่อนตวัลงไปคอ่นข้างมาก โดยมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ SET และ MAI ใน
ไตรมาสท่ี 1 และ 2 เฉล่ียต่อวนัอยู่ท่ี 30,827 ล้านบาท และ 40,636 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 52 และ
ร้อยละ 32 ตามลําดบั  

 อย่างไรก็ตามภายหลงัการชมุนมุทางการเมืองสิน้สดุลงในช่วงเดือน พ.ค.  และมีการจดัตัง้รัฐบาลใหม่ในช่วงเดือน ส.ค. 

นกัลงทนุต่างมองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในทางบวก ทําให้ SET Index ฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง และปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของ SET และ MAI ในไตรมาสท่ี 3 เฉล่ียต่อวนัอยู่ท่ี 54,408 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.89 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 22.83 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่ในช่วงไตรมาสท่ี 4 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยงัอ่อนแอ ทําให้นกัลงทนุต่างชาติมีการขายสทุธิในช่วง

ไตรมาสนีก้ว่า 31,846 ล้านบาท จากในไตรมาสก่อนมีการซือ้สทุธิ 37,339 ล้านบาท ทําให้ SET Index มีลกัษณะผนัผวน

ค่อนข้างมากระหว่างไตรมาส แต่มลูค่าซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัของ SET และ MAI ในไตรมาสนีย้งัค่อนข้างหนาแน่นท่ี 55,573 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยร้อยละ 2.14 จากไตรมาสก่อน สําหรับภาพรวมทัง้ปี SET Index ท่ีปิดท่ี 1497.69 จดุ ให้ผลตอบแทนร้อยละ 

15.32 จาก 1298.71 จดุ ณ สิน้ปี 2556 ขณะท่ี มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัสําหรับทัง้ปี 2557 อยู่ท่ี 45,466 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 9.66 จากปีก่อนหน้าท่ีมีมลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนัอยูท่ี่ 50,329 ล้านบาท   

  ในปี 2557 นกัลงทนุรายยอ่ยมีบทบาทเพิ่มขึน้ โดยสดัสว่นมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุรายยอ่ยอยู่ท่ีร้อยละ 
62 จากปี 2556 ท่ีมีสดัสว่นร้อยละ 57 สว่นนกัลงทนุประเภทอ่ืน เช่น บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ และนกัลงทนุตา่งประเทศมีการชะลอ
การลงทนุลง ทัง้นีภ้าพรวมตลอดปี 2557 นกัลงทนุตา่งประเทศและนกัลงทนุรายยอ่ยมีสถานะเป็นผู้ขายสทุธิ 35,696 ล้านบาท 
และ 37,515 ล้านบาท ตามลําดบั ขณะท่ีนกัลงทนุสถาบนัในประเทศและบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์มีสถานะเป็นผู้ ซือ้สทุธิ 69,610 
ล้านบาท และ 3,601 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับบริษัทมีสว่นแบง่การตลาดปี 2557 ท่ีร้อยละ 2.67 เพิ่มขึน้จากปี 2556 ท่ีร้อยละ 
1.45   

  ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามีปริมาณการซือ้ขายเพิ่มขึน้จาก 16.66 ล้านสญัญาในปี 2556 เป็น 36 ล้านสญัญาในปี 
2557 คิดเป็นอตัราท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 116 เน่ืองจากนกัลงทนุมีความเข้าใจในผลิตภณัฑ์มากขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิง Single Stock 
Futures ท่ีได้รับความสนใจลงทนุเพิ่มขึน้อย่างมากจาก 8.4 ล้านสญัญาในปี 2556 เป็น 19.6 ล้านสญัญา คิดเป็นอตัราท่ีเพิ่มขึน้
ร้อยละ 133 นอกจากนัน้การปรับลดขนาดสญัญาของ SET50 Index Futures ลง ทําให้สภาพคลอ่งสงูขึน้จาก 5.7 ล้านสญัญาใน
ปี 2556 เป็น 14.4 ล้านสญัญา  คิดเป็นอตัราท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 153  ในขณะท่ี Gold Futures มีปริมาณการซือ้ขายลดลงจาก 2.2 
ล้านสญัญาเป็น 1.3 ล้านสญัญา คิดเป็นอตัราท่ีลดลงร้อยละ 41   

  ทัง้นี ้กลุม่นกัลงทนุหลกัยงัคงเป็นนกัลงทนุรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2557 สดัสว่นมลูค่าการซือ้ขายของนกัลงทนุราย
ย่อยในประเทศ เท่ากบัร้อยละ 55 ในขณะท่ีนกัลงทนุสถาบนั และนกัลงทนุต่างประเทศมีสดัส่วนมลูค่าการซือ้ขายอยู่ท่ีร้อยละ 36 
และร้อยละ 9 ตามลําดบั บริษัทมีสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 2.65 ลดลงจากปี 2555 ท่ีร้อยละ 3.80  ทัง้นี ้เป็นผลจากการแข่งขนัท่ี
เพิ่มขึน้ ทําให้มีการโยกย้ายของผู้แนะนําการลงทนุบางสว่นระหวา่งปี 2557 สง่ผลให้ลกูค้ามีการซือ้ขายลดลง 

  นอกจากนัน้ บริษัทประสบความสําเร็จในการจดัการกองทนุส่วนบุคคลอย่างต่อเน่ืองโดยสามารถให้อตัราผลตอบแทน
เป็นท่ีพอใจของลกูค้า จนเป็นผลให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิรวมเพิ่มขึน้จาก 1,374 ล้านบาทเม่ือสิน้ปี 2555 



หน้าท่ี 7 

เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 และเพิ่มขึน้เป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 48  และร้อยละ 
21 ตามลําดบั   

  บริษัทยงัให้ความสําคญัในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกบัข้อพึงปฏิบติัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
บริษัทได้รับรางวลั Investors' Choice Awards จากสมาคมสง่เสริมผุ้ลงทนุไทย ในกลุม่บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในระดบั “ดีเย่ียม
และสมควรเป็นตวัอย่าง” 5 ปีซ้อนในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี  นอกจากนีบ้ริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2557 เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีได้คะแนนอยู่ใน
ระดบั “ดีมาก”  

ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 มีความผนัผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดชันีตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทมีรายได้
รวม 850 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2556 ท่ีมีรายได้รวม 851 ล้านบาท ซึง่รายได้หลกัของบริษัทมาจาก 

 รายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 479 ล้านบาท เป็น 393 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราการลดลงร้อยละ 18 เป็นผลจากการแข่งขนัในสว่นของอตัราค่านายหน้า และปริมาณการซือ้ขายโดยรวม
ของตลาดท่ีลดลง 

 ในขณะท่ีรายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าลดลงจาก 43 ล้านบาท เป็น  22 ล้านบาท
คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 49 เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลกูค้าท่ีลดลงเน่ืองจากมีการลาออก
ของทีมเจ้าหน้าท่ีการตลาดจํานวนหนึง่ในระหวา่งปี 2557  

 นอกจากนีภ้าวะตลาดท่ีผนัผวนยงัมีผลให้กําไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าลดลงจาก 
138 ล้านบาทในปี2556  เป็น 118 ล้านบาท  

 ในขณะท่ีรายได้จากดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้จาก 83 ล้านบาท เป็น 126 ล้านบาท และ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึน้จาก 48 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 85 ล้านบาทจากการเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินและจดัจําหน่าย และการบริหารกองทนุสว่นบคุคลท่ีมีขนาดกองทนุเพิ่มขึน้จาก 2,029 ล้านบาทเม่ือ
สิน้ปี 2556 เป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารปี 2557 ลดลงจาก 678 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 611 ล้านบาท โดย
คา่ใช้จ่ายหลกัคือ 

 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานสําหรับปี 2557 มีจํานวน 376 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัคา่ใช้จ่ายสําหรับปี 2556 
ท่ีมีจํานวน 414 ล้านบาท คิดเป็นอตัราลดลง 9% ทัง้นีผ้นัแปรตามคา่นายหน้าท่ีลดลง 

 ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสําหรับปี 2557 มีจํานวน 84 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2556 ท่ีมีจํานวน 115 
ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลง 28% ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีลดลง  

 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 47 ล้านบาท เป็น 56 ล้านบาท จากการใช้เงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารและเงินกู้ ยืมอ่ืนเพิ่มขึน้ระหว่างปี 2557 เพ่ือการชําระราคาและให้เงินกู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์แก่ลกูค้า
เพิ่มขึน้ 

 บริษัทจึงมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ 239 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 173 ล้านบาทในปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ 38% 
ในขณะท่ีกําไรสทุธิปี 2557 มีจํานวน 192 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 138 ล้านบาทในปี 2556  

  รายละเอียดตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจําปี ท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ   
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คณุชาญชยัได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่าสําหรับวาระนีไ้ม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชีแ้จงให้ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปี 2557 ตามท่ีเสนอ คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็  

คณุสวง กิตติสริิพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจากปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีแสดงในรายงานประจําปีหน้า 16 ของปี 
2557 เพิ่มขึน้จาก 312,489 ล้านบาท เป็น 544,079 ล้านบาทแตร่ายได้คา่นายหน้าทําไมถงึลดลง 

คณุชาญชยั ชีแ้จงว่ารายได้ลดลงทัง้ท่ีปริมาณการซือ้ขายเพิ่มขึน้นัน้ เกิดจากลกูค้าท่ีซือ้ขายมาก บริษัทกําหนดอตัราค่า
นายหน้าท่ีต่ําลง 

คณุวชิระ ทยานาราพร ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า ขอทราบอตัราค่านายหน้าของบริษัทท่ีต่ําลงนัน้คือเท่าไหร่ เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหน้า 

คณุชาญชยัชีแ้จงว่า ไม่สามารถตอบคําถามนีไ้ด้ แต่ถ้าต้องการทราบก็สามารถคํานวณดเูองได้จากข้อมลูท่ีเปิดเผย ซึ่ง
คณุภควตัได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ บริษัทดําเนินนโยบายกระจายฐานรายได้ ซึง่จะเหน็วา่รายได้คา่นายหน้าของบริษัทมีสดัสว่นอยู่ท่ีร้อย
ละ 45 ของรายได้รวม ซึง่ตา่งจากบริษัทหลกัทรัพย์อ่ืนท่ียงัคงมีสดัสว่นของรายได้คา่นายหน้าในระดบัสงูประมาณ 70-80%   

คณุชาญชยัได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ่ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม  

จงึสรุปวา่ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2557 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ : 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานขอให้คณุสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงานสาระสําคญัของงบการเงิน  

คณุสวุรรณีได้รายงานสาระสําคญัของงบการเงินดงันี ้

บริษัทได้จัดทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
ข้อมลูท่ีสําคญัในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุมีดงันี ้

- บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 4,035 ล้านบาทเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัเม่ือสิน้ปี 2556 ท่ีมีจํานวน 3,340 ล้านบาท ซึง่สินทรัพย์ท่ี
เพิ่มขึน้หลักได้แก่ ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้จาก 2,171 ล้านบาท เป็น 2,764 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของ
รายการลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์จาก 1,773 
ล้านบาทเม่ือสิน้ปี 2556 เป็น 2,305 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557  

- ในสว่นของหนีส้นิรวมของบริษัทมีหนีส้นิรวม 2,530 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 33 เม่ือเทียบกบัหนีส้ินรวมเม่ือ
สิน้ปี 2556 ท่ีมีจํานวน 1,906 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินรวมดังกล่าวโดยหลกัมาจากเงินกู้ ยืมรวมจํานวน 
1,641 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 1,278 ล้านบาท ท่ีใช้สําหรับการชําระราคา และการเพ่ิมขึน้ของเงินให้
กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์  

- สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 1,505 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากเม่ือสิน้ปี 2556 ท่ีมีจํานวน 1,434  ล้านบาท เป็นผล
จากผลกําไรในปี 2557 จํานวน 192 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการ
ดําเนินงานปี 2556 จํานวนเงิน 52 ล้านบาท และเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2557 จํานวน 44 ล้านบาท 

- ด้านรายได้และคา่ใช้จ่าย เป็นไปตามท่ีรายงานในวาระท่ี 2 แล้ว  

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจําปีท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสมควรพิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดงักล่าว
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 
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คณุสวุรรณีได้รายงานต่อท่ีประชมุว่า เม่ือเวลา 14.25 น. มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองเพิ่มจํานวน 8 คน และผู้ รับมอบ
ฉนัทะเพิ่มจํานวน 2 คน ทําให้มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองจํานวน 38 คน และผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน 36 คน รวมเป็นจํานวนผู้
ถือหุ้นทัง้สิน้ 74 คน เทา่กบั 86,955,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมด  

จากนัน้คณุสวุรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จึงขอเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ  

มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,512,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49 มีผู้งดออกเสียง 443,700 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.51 และไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 
 
วาระที่ : 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2557 

4.1 อนุมัตจัิดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานขอให้คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ นําเสนอวาระนี ้

คณุภควตัแถลงว่าตามท่ีบญัญัติในมาตรา 116 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  ในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 197,174,832 บาท  จึงต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 9,858,741  บาท  
ทําให้กําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 146,826,565 บาท และเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน  
49,415,666 บาท  จงึเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2557 จํานวน 9,858,741 บาท  

คณุภควตัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เหน็ด้วย จงึสรุปวา่ ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจดัสรรกําไรจํานวน 9,858,741 บาท เป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 
2557 ตามท่ีเสนอ 

4.2 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2557 

ประธานขอให้คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ นําเสนอวาระนี ้
คณุภควตัแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงิน

รวม และไม่เกินกว่ากําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมีข้อมลูการจ่ายเงินปันผลปี 2554 ถึงปี 2556 และ
ข้อมลูกําไรสทุธิและกําไรสะสมสําหรับปี 2557 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุกลา่วคือ กําไรสทุธิของบริษัทตาม
งบการเงินรวมมีจํานวน 192 ล้านบาท และกําไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 146.8 
ล้านบาท ซึง่ระหวา่งปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 43,888,000 บาท
เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2557  

เพ่ือคงกระแสเงินสดสําหรับการขยายธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัจ่ายปันผลงวด
สดุท้ายสําหรับปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาทในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยจ่ายจากกําไรสะสมและกําไรท่ีเสียภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 20 รายละเอียดการจ่ายปันผลงวดสดุท้ายเป็นดงันี ้

1.  อนมุติัจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 21,944,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาทให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทในอตัรา 8 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 110.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราการ
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จ่ายเงินปันผล 0.63 บาทตอ่หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.63 บาท 

2. อนมุติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 12.29 ล้านบาท 

เม่ือรวมการจ่ายเงินปันผลทัง้ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผลทัง้ปีเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวม
ทัง้สิน้ประมาณ 166.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 86.99 ของกําไรตามงบการเงินรวม ทํา
ให้กําไรสะสมหลงัจ่ายเงินปันผลคงเหลือ 23.9 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เม่ือคํานวณเทียบกบั
ราคาหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2557 ซึง่อยู่ท่ี 7 บาท อตัราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากบัร้อยละ 13.57  เงินปัน
ผลทัง้หมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 และ
กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสทิธิในการรับเงินปันผลตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนาคม 2558     

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณภควัตจึงขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปว่าท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.95 บาท (รวม
เงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.25 บาท) รายละเอียดและรูปแบบการจ่ายเป็นไปตามท่ีเสนอ โดยกําหนดจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 ตามท่ี
เสนอ 
วาระที่ : 5 พจิารณาอนุมัตใิห้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นําออกจาํหน่าย และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้
คณุชาญชยัจึงแถลงว่าตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ได้กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดัต้อง

ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายหรือจําหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทนุ ยกเว้นหุ้นของบริษัทท่ีจดัสรรไว้เพ่ือ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนจํานวน 36,365,000 บาทจากทนุ
จดทะเบียนเดิมจํานวน 914,125,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 877,760,000 บาท แบ่งออกเป็น 175,552,000 หุ้น มลู
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ซึ่งหมดอายุแล้วจํานวน 7,273,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 5 บาท และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน รายละเอียดตามท่ีนําเสนอในหนงัสือเชิญประชมุท่ีนําสง่ผู้ ถือหุ้นแล้วดงันี ้
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 877,760,000 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนบาท) 
 แบง่ออกเป็น 175,552,000 หุ้น  (หนึง่ร้อยเจ็ดสบิห้าล้านห้าแสนห้าหม่ืนสองพนัหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  5 บาท (ห้าบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น     
 หุ้นสามญั 175,552,000 หุ้น  (หนึง่ร้อยเจ็ดสบิห้าล้านห้าแสนห้าหม่ืนสองพนัหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - ไมมี่ - หุ้น ( - ) 

คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม คณุชาญชยัจึงขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ 
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คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 139 และข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 45 
กําหนดให้การลดทนุจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามท่ีเสนอทุก
ประการ 

 
วาระที่ : 6 พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ เป็นผุ้ นําเสนอในวาระนี ้

คณุชาญชยัจงึแถลงวา่ตามท่ีบริษัทมีมติเร่ืองการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระ
ท่ี 4 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 109,720,000 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 877,760,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 987,480,000 บาท แบ่งออกเป็นจํานวน 
197,496,000 หุ้น  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 21,944,000 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน รายละเอียดตามท่ีนําเสนอในหนงัสือเชิญประชมุท่ี
นําสง่ผู้ ถือหุ้นแล้วดงันี ้
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 987,480,000 บาท (เก้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านส่ีแสนแปดหม่ืนบาท) 
 แบง่ออกเป็น 197,496,000 หุ้น  (หนึง่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนหกพนัหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ                  5 บาท (ห้าบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น     
 หุ้นสามญั 197,496,000 หุ้น  (หนึง่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนหกพนัหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - ไมมี่ - หุ้น ( - ) 

 

คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม คณุชาญชยัจึงขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ 

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 136 และข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 43 
กําหนดให้การเพิ่มทนุจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามท่ีเสนอทกุ
ประการ 
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วาระที่ : 7 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้
คณุชาญชัยจึงแถลงว่าตามท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญั 21,944,000 หุ้นตาม

วาระท่ี 6  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวทัง้หมดเพ่ือรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล 

คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม คณุชาญชยัจึงขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เหน็ด้วย จงึสรุปวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามท่ีเสนอ 

 
วาระที่ : 8 พจิารณาและอนุมัตยิกเลกิมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 20 มกราคม 2548 เร่ืองการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดมิ
และอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ 

ประธานขอให้คณุวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ นําเสนอวาระนี ้ 
คณุวิศิษฐ์แถลงว่า ตามท่ีท่ีประชุมได้เคยมีมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามญัครัง้ท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2548 ซึ่ง

บริษัทยงัไม่ได้มีการดําเนินการแต่อย่างใด ในขณะท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง คณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชมุอนมุติัยกเลิกมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัครัง้ท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2548 เร่ืองการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้   

สืบเน่ืองจากภาวะตลาดเงินปัจจบุนัท่ีมีสภาพคล่องสงู และอตัราดอกเบีย้ท่ีต่ําลง กอปรกบัการท่ีบริษัทมีแผนท่ีจะขยาย
ธุรกิจทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ การให้เงินกู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ ธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การลงทุนใน
บริษัทท่ีมีศกัยภาพ เป็นต้น และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 9/2552 เร่ืองการขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม ่คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในวงเงินไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม ่ตามท่ีนําเสนอในหนงัสือเชิญประชมุหน้าท่ี 18 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว รวมทัง้มีอํานาจในการแต่งตัง้ผู้จดัจําหน่าย และ/หรือผู้ รับประกนัการจดั
จําหน่าย และการกระทํานิติกรรมสัญญาอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนกบัตลาดรองใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
กบับริษัท 

คณุวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็  

คุณฐิติรัตน์ ศิริบุตร ผู้ รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการออกหุ้นกู้ แต่ละคราว ขอให้
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแผนการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ทกุครัง้ คณุวิศิษฐ์รับท่ีจะนําไปพิจารณา และสอบถาม
วา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่ซึง่ไมมี่ข้อซกัถามเพิ่มเติม คณุวิศิษฐ์จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 145 และข้อบังคับบริษัทข้อท่ี 51 
กําหนดให้การออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,512,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49 มีผู้งดออกเสียง 443,700 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.51  และไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าท่ีประชุมมีมติโดยเสียงร้อยละ 99.49 ซึ่งมากกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียง
ทัง้หมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัยกเลิกมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 20 มกราคม 2548 เร่ืองการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ เดิม และอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมทัง้มอบหมายคณะกรรมการบริษัท 
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการ
ดําเนินการตามท่ีเสนอ 

 
วาระที่ : 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

เน่ืองด้วยคณุปัญจะ เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในกรรมการท่ีออกตาม
วาระครัง้นี ้ ประธานจงึขอให้คณุตะวนั พนัธาวงศ์ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอ  

9.1 อนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

คณุตะวนัจึงแถลงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งใน
สามเป็นประจําทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถนําเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกําหนดให้
นําเสนอภายในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 ไม่ปรากฎว่ามีการนําสง่เอกสารเพ่ือนําเสนอบคุคลใดต่อเลขานกุาร ในปีนีก้รรมการท่ี
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ในสามของกรรมการทัง้คณะ คือ 4 ทา่น ได้แก่ 

1) นายปัญจะ เสนาดิสยั ตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ 
                                                 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2) นายภาณพ เศวตรุนทร์ ตําแหน่ง  กรรมการ 
3) นางขนิษฐา สรรพอาษา ตําแหน่ง   กรรมการ 
4) นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ ตําแหน่ง  กรรมการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้ท่ีประชมุนี ้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี และการ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการท่ีอยู่ในท่ีประชมุนีไ้ด้สละสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี ้และ กรรมการ
ทัง้ 4 ทา่นขออนญุาตออกจากห้องประชมุก่อน เพ่ือให้ท่ีประชมุได้พิจารณาอยา่งเป็นอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการลําดบัท่ี 1 ท่ีเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย  ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาท่ีบริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบติั การเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการชดุต่างๆท่ีเก่ียวข้อง การปฏิบติัหน้าท่ีท่ีผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคณุสมบติัตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูใ่นเอกสารแนบ ในหนงัสือเชิญประชมุ  

คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ี
ครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่านกลบัมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและ
มีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทัง้มีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่ง  และไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายปัญจะ เสนาดิสยั  เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมี
คณุสมบติัสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดและถึงแม้จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นเวลา 13 ปี แต่
สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีมีกฎระเบียบกํากบัมากและปรับเปล่ียนบ่อย 
ต้องอาศยัความตอ่เน่ืองในการเข้าใจธุรกิจเป็นอยา่งดี การดํารงตําแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลานานจงึเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
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ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาประวติักรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนงัสือเชิญประชมุหน้าท่ี 23 ถึง 27 และ
ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือท่ีอยู่ในท่ีประชมุและเป็นผู้ ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติ
แตง่ตัง้ตนเอง  

คุณตะวันได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดซักถาม จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นําสง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี
แยกสําหรับกรรมการแตล่ะทา่น 

มต ิ การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะทา่น เป็นดงันี ้ 

ลําดบั ช่ือกรรมการ เหน็ด้วย, (%) ไมเ่หน็ด้วย, (%) งดออกเสียง*, (%) 
1 นายปัญจะ เสนาดิสยั 86,880,952 

99.91% 
- 
 

75,000 
0.09% 

2 นายภาณพ เศวตรุนทร์ 86,955,952 
100% 

- - 

3 นางขนิษฐา สรรพอาษา 85,805,952 
98.68% 

- 1,150,000 
1.32% 

4 นายวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ 86,955,952 
100% 

- - 

  หมายเหต:ุ * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองท่ีงดออกเสียง  

 สรุปว่าท่ีประชมุมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตัง้กรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายช่ือข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่ โดยคณุปัญจะ เสนาดิสยัเป็นกรรมการอิสระด้วย 

 
9.2 อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให้คณุปัญจะ เสนาดิสยั ซึง่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอวาระนี ้

คุณปัญจะแถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่าห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคบัของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 
กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาเงินบําเหน็จ
กรรมการสําหรับปี 2557 และคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ดงันี ้ 

1)  พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2557  
ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 12 ได้อนมุติังบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ใน

การประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  เงินปันผลจ่ายผู้ ถือหุ้น ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทัง้ใช้ข้อมูลการจ่าย
คา่ตอบแทนในอดีตท่ีผา่นมา และผลสํารวจการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอตุสาหกรรม
เดียวกนัหรือขนาดรายได้ในระดบัเดียวกนัปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการปีท่ีผ่านมาตามรายละเอียดท่ีนําเสนอในหนงัสือเชิญ
ประชมุท่ีนําสง่ผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึง่ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 
บริษัทมีรายได้ 850 ล้านบาทใกล้เคียงกบัปี 2556 แต่มีกําไรสทุธิ 192 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2556 ในอตัราร้อยละ 39 อตัราเงิน
ปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.60 บาทต่อหุ้นเป็น 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 58     คณะกรรมการบริษัทโดย
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2557 
จํานวน 8 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 45 

ทัง้นี  ้ประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า 
รายละเอียดคา่บําเหน็จกรรมการมีดงันี ้

กรรมการ                       640,000 บาทตอ่ทา่น 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ   1,600,000 บาทตอ่ทา่น 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ กรรมการท่ี
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุมีสิทธิท่ีจะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดี
กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นจะขอสละสทิธิเช่นวา่นัน้ก็ได้ 

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็  

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเหน็ด้วยจํานวน 86,955,952 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และไม่
มีผู้ งดออกเสียง จึงสรุปว่า ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุติัจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2557 จํานวน 8,000,000 บาท 
รายละเอียดตามท่ีนําเสนอ    

2)  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

สําหรับปี 2558 คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการจํานวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบง่ตามประเภทการจ่ายดงันี ้

 2.1) คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือนสําหรับปี 2558 ในวงเงินไมเ่กิน 5.5 ล้านบาทเทา่กบัปี 2557 ดงันี ้

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทตอ่เดือน กรรมการ 20,000 บาทตอ่เดือน 

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอ่เดือน กรรมการตรวจสอบ25,000 บาทตอ่เดือน 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   20,000 บาทต่อเดือน  ในกรณีท่ีกรรมการเป็น
คณะกรรมการในชดุยอ่ยอ่ืนด้วย  ให้ได้รับคา่ตอบแทนจากคณะกรรมการในชดุท่ีอตัราสงูกวา่เพียงชดุเดียว 

 2.2) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2558 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตดัจ่ายจากบญัชีของปีนัน้ โดยให้เสนอขอ
อนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง 

2.3) สําหรับสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีให้กบักรรมการ ได้แก่ การทําประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวสัดิการให้แก่กรรมการ ในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพกัรักษาในโรงพยาบาล 
(IPD)  และความคุ้มครองในเร่ืองการประกนัชีวิต และอบุติัเหต ุในวงเงินตอ่ราย  900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลําดบั 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตัวเงินจํานวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบําเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท และรับทราบสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่
กรรมการตามท่ีเสนอ 

คณุปัญจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ และเช่นเดียวกบัวาระท่ีผ่านมา คะแนน
เสียงของวาระนีต้้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
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ประชมุมีสทิธิท่ีจะออกเสียงลงคะแนนได้ ไมถื่อวา่เป็นการตดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น
จะขอสละสทิธิเช่นวา่นัน้ก็ได้ 

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเหน็ด้วยจํานวน 86,955,952 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และไม่
มีผู้ งดออกเสียง จึงสรุปว่า ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 จํานวนรวม 15,500,000 บาท 
และรับทราบสทิธิประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่กรรมการตามท่ีเสนอ  
 
วาระที่ : 10 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2558 

ประธานขอให้คณุปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอวาระนี ้

คณุปัญจะแถลงวา่ คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญั
พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯสําหรับปี 2558 โดยมีรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี ้

1)  นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182 หรือ 
2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521 หรือ         
3) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 หรือ 
4) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5872 
ทัง้นีน้างสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทครบ 5 ปี จึงเสนอเปล่ียนผู้สอบบญัชี  โดยผู้สอบบญัชีตาม

รายช่ือท่ีเสนอมานัน้ยงัไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  ไม่มีความสมัพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด รวมทัง้ในปีท่ีผา่นมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการ
อ่ืนใดจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและบริษัทท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั  

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัจดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตรายอ่ืนของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  

พร้อมกนันี ้คณะกรรมการขอเสนอกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท เท่ากับปี 2557 ทัง้นี ้
บริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึง่เม่ือรวมค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะ
เป็นจํานวนรวม 1,280,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2557จํานวน 50,000 บาท  

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

คุณปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดซักถาม จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มต ิ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เหน็ด้วย 86,955,952 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และไมมี่ผู้งดออก
เสียง จงึสรุปวา่ ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุติัแต่งตัง้ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั โดยนายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521 หรือ  นายชยพล ศภุ
เศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 
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5872 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 และอนมุติัค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 250,000 
บาทตามท่ีเสนอ ซึง่เม่ือรวมคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยจะเป็นจํานวนรวม 1,280,000 บาท 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุท่ีเสนอไว้ในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุแล้ว จึงรายงาน
ต่อท่ีประชุมให้ทราบความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบติัในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยซึ่งบริษัทได้ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมตัง้แต่ปี 2554 นัน้ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 นี ้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ 
แล้ววา่บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัและต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบท่ีครบถ้วนเพียงพอ ซึง่
ถือปฏิบติัโดยบริษัทและบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทเป็นโฮลดิง้ส์ คอมปานี ธุรกรรมต่างๆ จะเกิดขึน้ในบริษัทย่อยซึ่งได้แก่บรษัท
หลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั และบริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั จึงกําหนดให้นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัและ
ต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ต้องถือปฏิบติัโดยบริษัทยอ่ยเป็นสําคญั จากนัน้ ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการ
เสนอความคิดเหน็อ่ืนเพิ่มเติม หรือมีข้อซกัถามอ่ืนใดหรือไม ่  

คุณมณีฉาย แจ้งอรุณ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ยืนยันว่าบริษัทได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยถงึการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตแล้ว  

ประธานได้ยืนยนัในเร่ืองนี ้  

คณุสธีุ อริยชาติผดงุกิจ ผู้ รับมอบฉนัทะจากคณุสรัุตน์ อริยชาติผดงุกิจ ได้สอบถามถงึสาเหตท่ีุจ่ายปันผลเป็นหุ้น 

คณุชาญชยั ชีแ้จงว่า บริษัทมีแผนขยายธุรกิจ ซึ่งจําเป็นต้องมีฐานทนุท่ีแข็งแรง ซึ่งสํานกังาน กลต. ได้กําหนดให้บริษัท
หลกัทรัพย์ต้องดํารงอตัราเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิท่ีเพียงพอ บริษัทจึงเห็นว่าการจ่ายหุ้นปันผล ทําให้บริษัทมีกระแสเงินสดท่ี
สามารถทําให้เงินกองทนุของบริษัทและบริษัทยอ่ยแข็งแรง 

คุณภควัต ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลสูงมาตลอด แต่ด้วยแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในการ
ปลอ่ย Margin Loan เพิ่มขึน้ รวมทัง้การเพิ่มการลงทนุในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ต้องใช้เงินทนุเพิ่มขึน้ จึงเห็นสมควรออกหุ้นปันผลให้ผู้
ถือหุ้น รวมทัง้เหน็วา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสว่นตา่งจากหุ้นปันผลในสว่นของราคาตลาดท่ีสงูกวา่ราคา Par  

คณุณรงค์ศกัด์ิ ไมตรีพจน์ ขอให้กรรมการผู้จดัการให้ภาพตลาดปี 2558    

คณุวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ กรรมการผู้จดัการรายงานสภาพตลาดทนุและตลาดเงินให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอ่ืนอีก ประธานกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีกรุณาสละ
เวลามาประชมุและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวนันี ้และขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่คืนบตัรลงคะแนนทัง้หมดท่ียงัไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือจดัเก็บเป็นเอกสารหลกัฐาน และได้กลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
 

 
       ลงช่ือ  ………………………………….. 
           (คณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์) 
                 ประธานท่ีประชมุ 
 
ลงช่ือ  …………………………………… 
 (นางสาว สวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน) 
        เลขานกุารบริษัท   
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 
ในการพจิารณาอนุมัตติามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 14 

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 13 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 

ข้อมูลเพ่ือการพจิารณา 
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามญัแล้วเห็นว่าตรงตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว ซึง่ได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบั
ท่ี 1) 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ข้อมูลเพ่ือการพจิารณา 
บริษัทได้จัดทํารายงานประจําปี 2558 (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2558  ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําปีท่ีนําสง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ข้อมูลเพ่ือการพจิารณา 
บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และได้ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบญัชี
ได้แสดงในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2)  

คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุดงักลา่ว  
 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2558 

4.1 อนุมัตกิารจัดสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2558 

ข้อมูลเพ่ือการพจิารณา 
ตามท่ีบญัญัติในมาตรา 116 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้จดัสรรเป็นจํานวนร้อยละ 5 

ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่สํารองจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน   ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 137,963,331 บาท  จึงต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 6,898,167    
บาท  ทําให้กําไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 105,815,914 บาท และเงินสํารองตามกฎหมายมี
จํานวน  56,313,833 บาท 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2558 
จํานวน 6,898,167 บาท 
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4.2 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2558 

ข้อมูลเพ่ือการพจิารณา 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทกําหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่า

กําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  และข้อมลูการจ่ายเงินปันผลปี 2555 ถึง ปี 2557 รวมทัง้ข้อมลูกําไรสทุธิ
และกําไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรสําหรับปี 2558 มีดงันี ้

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตามงบการเงินรวม 115,850,277 137,910,287 191,716,074 146,104,620 
กําไรสะสมก่อนจ่ายปันผลงวดสดุท้ายตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

83,659,578 56,064,074 146,826,565 105,815,914 

เงินปันผลจ่าย     
-  ร้อยละของกําไรสทุธิ 

 
86.37 

 
76.38 

 
86.99 

นําเสนอท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

 -  บาทตอ่หุ้น 0.57 0.60 0.95 
-   บาท                       100,064,640 105,331,200 166,774,400 

  
 ทัง้นี ้ระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 49,373,865 
บาทเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 
 คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายสําหรับปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.35 
บาทเม่ือรวมการจ่ายเงินปันผลทัง้ปีเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 118.50 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 81.10 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด การจ่ายปันผลดงักล่าว บริษัทจ่ายจากกําไร
สะสมและกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานซึง่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 

  
 โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 
กําหนดวนัจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 
 

วาระที่  5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

5.1 อนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อมูลเพ่ือการพจิารณา 

ด้วยข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามเป็นประจําทกุปี โดย
ให้กรรมการท่ีอยู่ในวาระนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  ในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่  
 1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์  ตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  และประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2) นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์   ตําแหน่ง กรรมการ 
3) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
   และกําหนดคา่ตอบแทน 
4) นายสรุชยั สขุศรีวงศ์   ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถนําเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2559  อยา่งไรก็ตามไมป่รากฎวา่มีการนําสง่เอกสารเพ่ือนําเสนอบคุคลใดตอ่เลขานกุารบริษัท  

เน่ืองด้วยนายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ ได้มีหนงัสือแจ้งความประสงค์ไม่เป็นกรรมการต่อหลงัครบวาระ
ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นนี ้อนัเน่ืองจากปัญหาด้านสขุภาพ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ดําเนินการตามขัน้ตอน
การสรรหากรรมการเพ่ือแทนนายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ และได้เสนอนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา และเน่ืองด้วยกรรมการลําดบัท่ี 3) และ 4) เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้
เสียในการพิจารณาแต่งตัง้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาท่ีบริษัท
กําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีผ่านมา การดํารง
ตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ใน
เอกสารแนบ สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคณุสมบติัตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูใ่นเอกสารแนบ 

 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียจงึเหน็ควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี ้

ก) อนุมัติแต่งตัง้ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช   ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดทุนท่ียาวนานเป็น
กรรมการแทน นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ โดยนายกมัปนาท โลหเจริญวนิชมีคณุสมบติัสอดคล้องกับนิยาม
กรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด 

ข) อนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระลําดบัท่ี 2) ถึง 4) ตามรายช่ือดงักลา่วกลบัมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทัง้มีผลงานในการร่วม
บริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่ง และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ซึง่นายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคณุสมบติัสอดคล้องกบั
นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด  

 
5.2 อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อมูลเพ่ือการพจิารณา 
ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนใดแก่

กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2558 
และคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ดงันี ้

1)  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิบาํเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2558 

ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 13 ได้อนมุติังบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการ
ประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  เงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมทัง้ใช้ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตท่ีผ่านมา 
และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนั / ขนาดรายได้ใน
ระดบัเดียวกนั และคา่ตอบแทนกรรมการปีท่ีผา่นมาดงันี ้
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รายการ 2555 2556 2557 2558 
ผลการดําเนินงานของบริษัท (ล้านบาท) 
รายได้รวม 

 
680 

 
851 

 
850 

 
740 

กําไรสทุธิ  
อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 

115 
0.66 

138 
0.79 

192 
1.09 

146 
0.74 

ผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
เงินปันผล (บาทตอ่หุ้น) 
จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

 
0.57 

100.1 

 
0.60 

105.3 

 
0.95 
166.8 

 
0.60 

118.5 
คา่ตอบแทนกรรมการตอ่คนตอ่ปี (บาท) 
- คา่เฉล่ีย 
- คา่ต่ําสดุ 
- คา่สงูสดุ 

 
783,636 
490,000 

2,070,000 

 
920,000 
680,000 

2,420,000 

 
1,190,909 

880,000 
2,920,000 

 
รอสรุปหลงั
นําเสนอท่ี
ประชมุผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นี ้

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

4,000,000 
750,000 

250,000-
500,000 

5,500,000 
1,100,000 

440,000 

8,000,000 
1,600,000 

640,000 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ซึ่งพิจารณาตาม
เกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีรายได้ 740 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ในอตัราร้อยละ 13 และ
กําไรสทุธิ 146 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ในอตัราร้อยละ 23 และเงินปันผลจ่ายผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี 2557 ท่ีกําหนดจ่ายทัง้เงิน
ปันผลและหุ้นปันผลในอตัรา 0.95 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน 166.8 ล้านบาท  ในขณะท่ีเงินปันผลรวมปี 2558 อตัรา 0.60 
บาทตอ่หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 118.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 29  ตามท่ีเสนอในวาระท่ี 4.2  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2558 จํานวนรวม 
6,000,000 บาทลดลงจากปี 2557 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 25 ทัง้นี  ้ประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ
ตรวจสอบควรได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มอีก1.5 เทา่ รายละเอียดคา่บําเหน็จกรรมการมีดงันี ้

กรรมการ                   480,000 บาทตอ่ทา่น 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ      1,200,000 บาทตอ่ทา่น 

ขอบเขตหน้าท่ีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
แสดงไว้ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

2)  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 จํานวนรวม 15,500,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์อ่ืนใน
รูปแบบการทําประกนัภยัและสขุภาพ โดยแบง่ตามประเภทการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้

2.1) คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน สําหรับปี 2559 ในวงเงินไมเ่กิน 5.5 ล้านบาทเทา่กบัปี 2558 ดงันี ้

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทตอ่เดือน กรรมการ 20,000 บาทตอ่เดือน 
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 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอ่เดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอ่เดือน  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   20,000 บาทต่อเดือน  ในกรณีท่ีกรรมการเป็น
คณะกรรมการในชดุยอ่ยอ่ืนด้วย  ให้ได้รับคา่ตอบแทนจากคณะกรรมการในชดุท่ีอตัราสงูกวา่เพียงชดุเดียว 

ขอบเขตหน้าท่ีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (สิ่งท่ีส่ง
มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

2.2) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2559 ไมเ่กิน 10 ล้านบาท และให้ตดัจ่ายจากบญัชีของปีนัน้  

2.3) สิทธิประโยชน์อ่ืน ได้แก่ การทําประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท 
และ สวสัดิการให้แก่กรรมการ ในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพกัรักษาในโรงพยาบาล (IPD)  ตาม
วงเงินท่ีกําหนด และความคุ้มครองในเร่ืองการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย  900,000 บาท และ 
3,600,000 บาท ตามลําดบั 

 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2559 

ข้อมูลเพ่ือการพจิารณา 

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2559 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี ้

1)  นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182  
2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521          
3) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972  
4) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5872 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 1 ปีตัง้แต่ปี 2558 ผู้สอบ
บญัชีตามรายช่ือดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด รวมทัง้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอ่ืนใดจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และ
จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและบริษัทท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่
สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัจดัหาผู้สอบบญัชีอนญุาตอ่ืนของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าท่ี
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  

รายละเอียดคา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอ่ยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมามีดงันี ้ 
    ราคาที่เสนอ 

ช่ือบริษัท ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน)   250,000   250,000  280,000 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดัและ      

บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั   980,000 1,030,000 1,040,000 
รวม 1,230,000 1,280,000 1,320,000 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีปีท่ีผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทว่า ผู้สอบบญัชีสามารถปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์และตวัแทนสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวกับ
มาตรฐานการบญัชีแก่บริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่คา่สอบบญัชีดงักลา่วมีความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับได้  

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
สําหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 280,000 บาท ซึ่งเม่ือรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงินรวม 1,320,000 บาท
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
ประวัตกิรรมการใหม่ 
 
 ช่ือ – นามสกุล   นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 

อายุ    65 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ  กรรมการ 
การศกึษา ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 Kansas State University, Pittsburg, Kansas, U.S.A. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 1 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.1) 

Leading the way into the Futures Business by TFEX and University  
of Chicago 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17 ปี 2545                        
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ - 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน 

 บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

- ไมมี่ - 
 
 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 

 
 
 
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
 

 
 
 
 
กองทนุการออมแหง่ชาติ (กอช) 
 
 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

 บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

- ไมมี่ - 
 
 
 
2552 – ม.ค. 2559 
 
 

 
 
 
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
 

 
 
 
 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
สํานกังาน ก.ล.ต. 
 

อาชีพหลัก    นกัธุรกิจ 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  623,756 หุ้น หรือร้อยละ 0.31% ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ไมมี่  
ความสัมพันธ์ทางธุรกจิ  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา และไม่เป็นผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพใดๆกบับริษัท/บริษัทย่อย รวมทัง้ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระ 
 
1)  ช่ือ – นามสกุล   นายภควัต โกวทิวัฒนพงศ์ 

อายุ    66 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ กรรมการ 

 การศกึษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
  Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. 
           การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) - 

 สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.รุ่นท่ี 344) 
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นท่ี 5) – สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries - CGI รุ่น 
Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยร่วมกบั
สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ
การแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน 

 บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2542 – ปัจจบุนั 
 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร/กรรมการ 
กรรมการ/ประธาน
กรรมการ 
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการ 
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหารความ
เส่ียง/กรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 
 
บริษัท ทรีนีตี ้แอ๊ดไวซอร่ี 2001 จํากดั 
 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
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 ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 
2553 – ปัจจบุนั  
 
2552 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2543 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2541 – ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ
ในคณะกรรมการ
กองทนุบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ 
กรรมการ 
กรรมการ/ประธาน
อนกุรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการและประธาน
กรรมการด้านกลยทุธ์ 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษาหลกัสตูร
เศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การเงิน) 
คณะกรรมการจดัทํา
บนัทกึข้อตกลงและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
(รายสาขา) 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
ภาควิชาการเงิน 

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 
 
 
บริษัท การแพทย์ สขุมุวิท 66 จํากดั 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ 
จํากดั (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 
 
สํานกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
 
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

อาชีพหลัก    ผู้บริหารบริษัท 
การถือหุ้นในบริษัทฯ   6,611,250 หุ้น หรือร้อยละ 3.35% ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท    6 ครัง้ จาก 6 ครัง้ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกจิ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย  
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
 

2)  ช่ือ – นามสกุล   นายอภชิาต ิ อาภาภริม 
อายุ    69 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา 
  และกาํหนดค่าตอบแทน  
การศกึษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เนติบณัฑิต สํานกัอบรมกฎหมายเนติบณัฑิตยสภา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี่ 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 25 สงิหาคม 2547 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ

การแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน 

 บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

2547 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2548 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2543 – ปัจบุนั 
 

กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและกําหนด
คา่ตอบแทน  
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 
ทนายความและท่ี
ปรึกษาฎหมาย 

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

 

อาชีพหลัก    นกักฎหมาย 
การถือหุ้นในบริษัทฯ   ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท     5 ครัง้ จาก 6 ครัง้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ     4 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ จาก 3 ครัง้ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกจิ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา และไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย่อย รวมทัง้ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัท/บริษัทยอ่ย  
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
 
3) ช่ือ – นามสกุล   นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ 

อายุ    49 ปี 
ตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ 
การศกึษา ปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ 
 International Trade and Banking the American University 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี่ 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 31 มกราคม 2549 และมีการตอ่วาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ

การแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน 

 บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
ไมเ่ป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

2549 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการ 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อีเทนเนิล เอนเนอยี จํากดั 
(มหาชน) 
 
 บริษัท นานาโฮเตล็ จํากดั 
 บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จํากดั 
 บริษัท สขุศรีวงศ์ จํากดั 

 

อาชีพหลัก    นกัธุรกิจ 
การถือหุ้นในบริษัทฯ   ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท     6 ครัง้ จาก 6 ครัง้ 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกจิ ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง 

ผลประโยชน์ตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 
 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนาจาํกัด (มหาชน) 

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

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

2. ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือ
นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง บตุร หรือคู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ี
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญักบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาน อย่างอิสระของ
กรรมการอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ โดยท่ีนิยามของ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามท่ีประกาศสํานกังาน กลต. กําหนด 

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยั
ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษัท
หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 
วธีิการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 14 บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 

เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น   
บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ รวมทัง้จดัให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดง
ความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพึงปฏิบติัท่ี
นํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

1.  การลงทะเบียน 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุได้
ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

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

3.   การมอบฉันทะ 

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

 3.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการบริษัท สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการท่ีมีรายช่ือตอ่ไปนี ้ซึง่ไมมี่
สว่นได้เสียในวาระการประชมุท่ีเสนอในครัง้นี ้ 
 1)  นายปัญจะ เสนาดิสยั  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ68 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 
 2)  นายไพโรจน์ วโรภาษ  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ65 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
87 ซอยลาดพร้าว 102  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 
 3)  นางขนิษฐา สรรพอาษา  ตําแหน่ง  กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ61 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 55/14     
ซอยศภุราช 1  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   

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

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มอบฉนัทะ พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
(ข) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ฉบบัจริง 
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(2) นิตบุิคคล 
 (ก)  หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อม

ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
(ข)   กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศ ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลออกให้ไม่

เกิน 1 ปี  โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 
พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

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

(ค) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนาม
ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(ง) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ฉบบัจริง 

(3) คัสโตเดียน (Custodian) 
(ก)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจของคสัโตเดียน  
(ข)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นนกัลงทนุต่างประเทศมอบหมายให้คสัโตเดียนเป็นผู้ ดําเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจของคสัโตเดียน 
(ค)  หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งลงนามโดยผู้ มีอํานาจของคัส

โตเดียน 
(ง) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ มีอํานาจของคสัโตเดียนท่ีได้

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
(จ) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ฉบบัจริง 

 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
4.1 ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิ

ออกเสียงเพียงทางใดทางหนึง่ จะแบง่หุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไมไ่ด้  
4.2 มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

นอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือวา่ท่ีประชมุเหน็ชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์ 
4.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางท่ีแตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบตัรลงคะแนน

ของวาระนัน้ (สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ 
4.5 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในท่ีประชมุอาจเชิญ

ให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้    
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

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

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

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

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

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

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

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

  หุ้นสามญั ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสียง 
  Common share   shares with voting rights        votes 

  หุ้นบริุมสทิธ์ิ ..................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสียง 
  Preferred share   shares with voting rights        votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้         1. …..………...…………..…………….    อาย…ุ..….ปี   อยูบ้่านเลขท่ี……………..… 
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   อยูบ้่านเลขท่ี…………………..… 
              Age        years   Residing at No. 

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

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

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

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

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

4. นายปัญจะ เสนาดิสยั  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ68 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Panja Senadisai, Position  Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 68 
years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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5. นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ65 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
87 ซอยลาดพร้าว 102  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 65 
years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok  or 

6. นางขนิษฐา สรรพอาษา  ตําแหน่ง  กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ)     อาย ุ61 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 55/14
ซอยศภุราช 1  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

Ms. Kanitha Subpa-Asa, Position Director (not an independent director), age 61 years, resides at 55/14 Soi Suparaj 1  
Phaholyothin Rd., Kwang Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok.   

  

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือ
หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 14 ซึง่กําหนดประชมุกนัในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริ
เวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders No. 14 which will be held on April 27, 2016 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside 
Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ 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. 

 
 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
Signed      Grantor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  หุ้นสามญั ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสียง 
  Common share   shares with voting rights        votes 

  หุ้นบริุมสทิธ์ิ ..................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสียง 
  Preferred share   shares with voting rights        votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้        1. …..………...…………..…………….    อาย…ุ..….ปี      อยูบ้่านเลขท่ี……………..… 
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   อยูบ้่านเลขท่ี…………………..….. 
                  Age        years   Residing at No. 

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

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

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

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

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

4. นายปัญจะ เสนาดิสยั  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ68 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Panja Senadisai, Position  Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 68 years, 
resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or 

 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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5. นายไพโรจน์ วโรภาษ ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ65 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
87 ซอยลาดพร้าว 102  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 65 
years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok  or 

6. นางขนิษฐา สรรพอาษา  ตําแหน่ง  กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ)     อาย ุ61 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 55/14ซอยศภุ
ราช 1  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

Ms. Kanitha Subpa-Asa, Position Director (not an independent director), age 61 years, resides at 55/14 Soi Suparaj 1  
Phaholyothin Rd., Kwang Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok.  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 14 ซึง่กําหนดประชมุกนัในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์
ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
No. 14 which will be held on April 29, 2016 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 
Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

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

 วาระท่ี 1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
Agenda  Subject:   To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 13 on April 28, 2015. 

 

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

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

                                        เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 2  เร่ือง  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
Agenda   Subject:   To consider and acknowledge the company’s operating  results for  the  year  ended  December 31, 2015. 

 

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

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

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 3  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
Agenda   Subject:   To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2015. 

 

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

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

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 4.1  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2558 
 Agenda   Subject:  To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2015. 

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

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

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
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วาระท่ี 4.2  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติัการจ่ายปันผลสําหรับปี 2558 
Agenda   Subject:   To consider and approve dividend payment for the year 2015. 

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

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

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

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

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

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

                                  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ / The appointment of all Directors 

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
                                   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / The appointment of certain Directors as follows: 
 1.  ช่ือกรรมการ นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช 
   Director Name Mr.  Kampanart Lohacharoenvanich  

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
 2.  ช่ือกรรมการ นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 
               Director Name Mr.  Pakhawat Kovithvathanaphong  

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 3.  ช่ือกรรมการ นายอภิชาติ อาภาภิรม 
               Director Name Mr. Abhichart  Arbhabhirama  

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 4.  ช่ือกรรมการ นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ 
              Director Name Mr. Surachai Suksriwong  

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

1)   พิจารณาและอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 
To consider and approve extra remuneration for the year 2015 

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

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

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
2)   พิจารณาและอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

To consider and approve directors’ remuneration for the year 2016 

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

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

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
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วาระท่ี 6  เร่ือง  พิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2559 
Agenda   Subject:    To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2016 

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

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

                                       เหน็ด้วย/Approve  ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวงถงึกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

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

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

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

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

     Date 

หมายเหต ุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ

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

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain 

member may be voted for. 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจํา
ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, the Proxy may use the annex form of proxy 
attached therefore. 



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

 

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

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ ครัง้ท่ี 14 ในวันท่ี 27 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 14 which will be held on April 27, 2016 at 2.00 p.m. at the Wimanthong 
Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment thereof  to any other date, time and 
place. 
 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

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

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

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

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

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

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 
 
 
 
 



แบบ ข. 

หน้าท่ี 39 หน้า.................ของจํานวน...............หน้า 

วาระท่ี............เร่ือง พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ตอ่) 

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

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เหน็ด้วย/Approve   ไมเ่หน็ด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบพิมพ์หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 

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

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

Signed         Grantor 

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

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

Signed         Grantee 

     (.................................................................) 
วนัท่ี ..................../........................./....................
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 
 

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่น
ปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ 22. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อย

กวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่ง (1/2) 
ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

ข้อ 33. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบําเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ี
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 

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

ข้อ 35. ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้เรียกว่า “ประชมุสามญั” การประชมุสามญั
ดงักลา่วให้จดัให้มีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่

หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้
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คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้ชดัเจน 
คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน หนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั  เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 
ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้า 

(25) คนหรือไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจํ่าเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

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

ข้อ 39. ประธานท่ีประชุมต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ ในหนงัสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ี
ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ  

 เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น
ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไมเ่สร็จตามวรรคหนึง่  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในท่ีประชมุ
ไมเ่สร็จตามวรรคสองแล้วแตก่รณี และจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะ
ประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ ไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ข้อ 41. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเหน็ชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทนุของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 45. บริษัทอาจลดทนุของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมลูค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ําลง หรือลดจํานวนหุ้นให้
น้อยลง โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 51. การกู้ เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้ เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนหรือบคุคลอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
มติท่ีให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึง่ต้องใช้มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 
 

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 14 
บริษัท ทรีนีตี ้วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

ณ ห้องวิมาณทอง ชัน้ 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
 

 


