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ท่ี วฒ. ต. 011/2564 
 

วันท่ี 19 มีนาคม  2564  

 

เรียน   ท�านผู�ถือหุ�น 
  

หนังสือบอกกล�าวเรียกประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 19 
 

 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ได�มีมติให�กําหนดวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 19 ในวันศุกรCท่ี 23 
เมษายน 2564 เวลา 14.00น. ณ ห�องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรC เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดังต�อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 18 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล�าว 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป1สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรได�รับทราบผลการดําเนินงานในรอบป2 2563 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป1ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป2ส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ท่ีผู�สอบบัญชีได�ตรวจสอบและรับรองแล�ว 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป8นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป1 2563 

4.1 อนุมัติการจัดสรรกําไรเป;นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป1 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ     ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 5,787,334 บาทเปIนเงินสํารองตาม
กฎหมาย  

4.2 อนุมัติจ�ายเงินป8นผลสําหรับป1 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ      ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติจ�ายเงินปKนผลจากผลการดําเนินงานป2 2563 ในอัตราหุ�น
ละ 0.50 บาท หรือคิดเปIนอัตราการจ�ายเงินปKนผลประมาณร�อยละ 76 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซ่ึงเปIนไปตาม
นโยบายการจ�ายเงินปKนผลของบริษัท โดยบริษัทจ�ายจากกําไรท่ีเสียภาษีเงินได�นิติบุคคลอัตราร�อยละ 20   

โดยกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันท่ี 2 เมษายน 2564 และกําหนดวันจ�ายเงินปKนผลวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2564 ท้ังน้ี สิทธิในการรับเงินปKนผลดังกล�าวยังมีความไม�แน�นอน จนกว�าจะได�รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป2 2564 
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วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

5.1 อนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ    กรรมการท่ีออกจากตําแหน�งตามวาระได�แก� 1) นายปKญจะ เสนาดิสัย 2) นายวรฑา คงแสน
อิสระ 3) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช และ  4) นายวิศิษฐC องคCพิพัฒนกุล  

ท้ังน้ี นายวรฑา คงแสนอิสระ ได�แจ�งความประสงคCต�อประธานกรรมการถึงการไม�ต�อวาระกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทซ่ึงไม�รวมกรรมการผู�มีส�วนได�เสียจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการ 3 ท�านกลับเข�า
ดํารงตําแหน�งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดังกล�าวเปIนผู�มีความรู� ความสามารถและมีประสบการณCครบถ�วน อีกท้ังมี
ผลงานในการร�วมบริหารกิจการของบริษัทด�วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง  ซ่ึงนายปKญจะ เสนาดิสัย และนาย
กัมปนาท โลหเจริญวนิช เปIนกรรมการอิสระด�วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล�องกับนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด 
และเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติการแต�งต้ังศาสตราจารยC ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ซ่ึงเปIนผู�มีความรู� ความสามารถ และมี
ความเช่ียวชาญทางด�านการเงิน เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการแทนนายวรฑา คงแสนอิสระ  

5.2 อนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรพิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2563 
จํานวนไม�เกิน 7,500,000 บาท  และอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการป2 2564 จํานวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ�งเปIน
ค�าเบ้ียประชุมกรรมการรายเดือนสําหรับป2 2564 จํานวนไม�เกิน 5,500,000 บาท และกําหนดวงเงินบําเหน็จกรรมการ
ป2 2564 จํานวนไม�เกิน 10 ล�านบาท  
การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และข�อบังคับบริษัทข�อท่ี 33กําหนดให�การจ�าย
ค�าตอบแทนกรรมการให�เปIนไปตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาและอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีสําหรับป1 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย  จํากัด โดย 1) 
นางสาวรุ�งนภา  เลิศสุวรรณกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3516    หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนทC ผู�สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ 3) นางสาวพิมพCใจ มานิตขจรกิจ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4521 
หรือ 4) นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ 5) นางสาวรสพร  เดชอาคม 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ 6) นางสาวสุมนา  พันธCพงษCสานนทC ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 5872 หรือ 7) นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6014  ทําหน�าท่ีผู�สอบ
บัญชีประจําป2 2564 และกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชีของบริษัท 800,000 บาท ซ่ึงเม่ือรวมค�าสอบบัญชีสําหรับบริษัท
และบริษัทย�อยเปIนจํานวน 2,500,000 บาทตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกําหนดให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ข�างต�นเปIนผู�ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทได� และในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ดังกล�าวไม�สามารถปฏิบัติงานได� ให�บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู�สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสํานักงาน 
อีวาย จํากัดทําหน�าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทแทน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ�นกู� 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ�นกู�เปIนจํานวนไม�เกิน 3,000 
ล�านบาท ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส�งมาด�วย 3 และให�คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารมอบหมายเปIนผู�มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการออกและเสนอขายหุ�นกู�ในแต�ละประเภท/แต�ละชนิดในแต�ละคราว อาทิ
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เช�น มูลค�าตราไว�ต�อหน�วย จํานวนหุ�นกู� อายุหุ�นกู� ประเภทหุ�นกู� รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกําหนด
หลักประกัน ราคาเสนอขายต�อหน�วย อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการชําระดอกเบ้ีย การแต�งต้ังผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� และ/
หรือนายทะเบียนหุ�นกู� รวมท้ังมีอํานาจในการแต�งต้ังผู�จัดจําหน�าย และ/หรือผู�รับประกันการจัดจําหน�าย และการกระทํา
นิติกรรมสัญญาอ่ืนๆ ท่ีจําเปIน รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหน�วยงานหรือหน�วยราชการท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจน
การนําหุ�นกู�ดังกล�าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพ่ือให�เปIนไปตามกฎหมาย เพ่ือให�เกิดประโยชนCสูงสุดกับบริษัท 

 การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 145 และข�อบังคับบริษัทข�อท่ี 51 กําหนดให�การ
ออกหุ�นกู�ให�เปIนไปตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ�ามี) 

 อน่ึงในการประชุมตามกําหนดดังกล�าวข�างต�น บริษัทกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 19  
ในวันศุกรCท่ี 12 มีนาคม 2564  

 จึงขอเรียนเชิญท�านผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล�าวข�างต�น หากท�านประสงคCจะแต�งต้ังให�บุคคลอ่ืน
เข�าร�วมประชุมแทน โปรดกรอกข�อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมาน้ี และส�งหนังสือมอบฉันทะพร�อมเอกสารท่ี
กําหนดให�ประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีได�รับมอบหมายจากประธานกรรมการก�อนการเร่ิมประชุม   

      ขอแสดงความนับถือ 
             บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
                  โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท 

       
       (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศC) 

             ประธานกรรมการ 
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ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 1 
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 18 
 

 
เวลาและสถานท่ี 
 ประชุมเม่ือวันศุกรCท่ี  20  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอรC เลขท่ี 179 
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

ผู�เข�าร�วมประชุม 
 บริษัทได�ปRดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง 19 คน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 20 
คน รวมท้ังสิ้น 39 คน รวมเปIนจํานวนหุ�นท้ังสิ้น 83,167,099 หุ�น จากจํานวนหุ�นท้ังหมดของบริษัทท่ีออกและเรียกชําระแล�ว 
199,188,966 หุ�น หรือคิดเปIนร�อยละ 41.75 ครบองคCประชุมตามข�อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปRดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 
18  

เร่ิมการประชุม 
 คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศC ประธานกรรมการ ได�กล�าวต�อนรับผู�ถือหุ�น ประธานแจ�งจํานวนผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุม ซ่ึงครบ
องคCประชุมตามข�อบังคับของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทได�ปRดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก�อนเข�าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได�
แจ�งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต�ละวาระการประชุม เพ่ือให�การบันทึกรายงานการประชุมเปIนไปอย�างถูกต�องครบถ�วน ดังน้ี 

1. ผู�ถือหุ�นแต�ละรายมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือ 
2. ผู�ถือหุ�นท่ีส�งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให�กรรมการอิสระ หรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารของบริษัทไว�น้ัน บริษัท

ได�บันทึกคะแนนตามความประสงคCของท�านในแต�ละวาระไว�แล�ว และจะนับรวมในการลงมติแต�ละวาระต�อไป 
3. ในทุกวาระ ถ�าผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะต�องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให�ยกมือ และเม่ือประธาน

อนุญาตแล�ว และขอให�ทุกท�านเขียนลงกระดาษและนําส�งให�เจ�าหน�าท่ีของบริษัท เพ่ือไม�ให�ต�องมีการใช�ไมโครโฟน
ร�วมกัน โดยขอให�ระบุในกระดาษคําถามเพ่ือแถลงต�อท่ีประชุมด�วยว�า เปIนผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอ
ความคิดเห็นหรือคําถาม เลขานุการท่ีประชุมจะเปIนนําเสนอแทนให�ท่ีประชุมรับทราบและขอให�เสนอความคิดเห็นหรือ
คําถามท่ีตรงกับวาระเท�าน้ัน หากประสงคCจะเสนอหรือถามเร่ืองอื่น ขอให�เสนอหรือถามเม่ือประชุมจบวาระต�างๆ แล�ว 

4. เลขานุการท่ีประชุมจะแจ�งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต�องใช�เปIนมติท่ีประชุมในแต�ละวาระให�ท่ีประชุมทราบก�อน
ลงคะแนน 

5. ในกรณีท่ีไม�มีผู�ใดแสดงความเห็นคัดค�าน หรือแสดงความเห็นเปIนอย�างอ่ืน นอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ให�ถือว�าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปIนเอกฉันทC 

6. ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นต�องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหน่ึงในทางท่ีแตกต�างไปจากข�อเสนอ ให�กรอกบัตรลงคะแนนของ
วาระน้ัน (สําหรับผู�คัดค�านหรืองดออกเสียง) และจัดส�งให�เจ�าหน�าท่ีของบริษัทเพ่ือสรุปผลการลงคะแนนสําหรับวาระน้ัน 

7. สําหรับกรณีท่ีถือเปIนบัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ีแสดงเจตนาไม�ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช�นลงคะแนนเสียงเกินหน่ึง
ช�อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ�าในบัตรลงคะแนนโดยไม�ลงชื่อกํากับบริเวณท่ีขีดฆ�าน้ัน หรือกรณีท่ีมีการแยกการลงคะแนน
เสียง (ยกเว�นในกรณีคัสโตเดียน) เปIนต�น 

ท้ังน้ี เพ่ือไม�เปIนการเสียเวลาของท�านผู�ถือหุ�น ในระหว�างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหน่ึง ประธานอาจ
พิจารณานําเสนอวาระต�อไปก�อนได� แล�วจึงแจ�งผลคะแนนเม่ือแล�วเสร็จ 
 เลขานุการบริษัทได�แจ�งต�อท่ีประชุมว�า บริษัทได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมท้ังเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเข�ารับการเลือกต้ังเปIนกรรมการบริษัทล�วงหน�าโดยเผยแพร�หลักเกณฑCและข้ันตอนในการนําเสนอผ�านเว็บไซตCของบริษัทและ
ช�องทางการส่ือสารของตลาดหลักทรัพยCแห�งประเทศไทยต้ังแต�วันท่ี 9 มกราคม 2563 โดยมีกําหนดให�นําส�งไม�เกินวันท่ี 18 กุมภาพันธC 
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2563 ซ่ึงปรากฎว�าไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดนําเสนอแต�อย�างใด นอกจากน้ีบริษัทได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นต้ังคําถามตามวาระต�างๆผ�านทาง
เว็บไซตCก�อนการประชุม ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดได�ต้ังคําถามเข�ามาเช�นกัน  

จากน้ัน เลขานุการบริษัทได�รายงานว�ากรรมการเข�าร�วมประชุม คิดเปIนสัดส�วนร�อยละ 90 และแนะนํากรรมการ กรรมการ
อิสระและผู�บริหารท่ีเข�าร�วมประชุม พร�อมท้ังผู�สอบบัญชี ดังน้ี 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได�แก� 
1. คุณปKญจะ เสนาดิสัย ซ่ึงดํารงตําแหน�งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนด�วย 
2. คุณไพโรจนC วโรภาษ 
3. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม�เปIนผู�บริหารได�แก� 
1. นายแพทยCนิติพล ชัยสกุลชัย  กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศC  กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
3. คุณสรยุตมC พรหมพจนC  กรรมการอิสระ 
4. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ กรรมการ 
กรรมการและผู�บริหาร ได�แก� 
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณC  ดํารงตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และกรรมการอํานวยการของบริษัท

หลักทรัพยC ทรีนีตี้ จํากัด 
2. คุณวิศิษฐC องคCพิพัฒนกุล  ดํารงตําแหน�งกรรมการผู�จัดการของบริษัทหลักทรัพยC ทรีนีตี้ จํากัด 
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศCแสน  ดํารงตําแหน�งรองกรรมการผู�จัดการของบริษัทหลักทรัพยC ทรีนีต้ี จํากัด เปIนผู�บริหาร

สูงสุดด�านบัญชีการเงิน 
กรรมการท่ีไม�ได�เข�าร�วมประชุมในคร้ังน้ี คือ 
1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

เน่ืองจากมีปKญหาเร่ืองสุขภาพ 
ตัวแทนผู�สอบบัญชีท่ีมาในวันน้ี คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคุณปKทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสํานักงาน อีวาย 

จํากัด  
เพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีของผู�เข�าร�วมประชุม เลขานุการบริษัทได�แจ�งต�อท่ีประชุมขอให�ผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน

สวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู�ในห�องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงข้ันตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
สถานท่ีท่ีเปIนจุดรวมพลเพ่ือการดูแลความปลอดภัยของทุกคน 

 สําหรับข�อบังคับบริษัทในส�วนท่ีเก่ียวกับการประชุมผู�ถือหุ�นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได�จากส่ิงท่ีส�งมา
ด�วยลําดับท่ี 5 (หน�า 37-39) ในหนังสือเชิญประชุม 
 เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเปIนอย�างอ่ืน ประธานกล�าวเปRดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต�าง ๆ ตามระเบียบ
วาระดังต�อไปน้ี 
 

 
วาระท่ี : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 17 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 

 ประธานรายงานว�าคณะกรรมการได�พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล�วเห็นว�าตรงตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น จึงขอให�ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 17 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 ซ่ึงได�ส�งสําเนาให�ผู�ถือหุ�นทุกท�าน
พร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว 

 มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,167,099 เสียง คิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�งดออกเสียง ไม�มีผู�ไม�เห็น
ด�วย และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCรับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 17 ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี : 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป1ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานขอให�คุณชาญชัย กงทองลักษณC ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร เปIนผู�รายงานผลการดําเนินงานให�ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 

 ตลาดหุ�นไทยในป2 2562 ให�ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนร�อยละ 1.01 ปKจจัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนในป2 2562 ท่ีส�งผลต�อภาวะการซ้ือขาย
ของตลาด ได�แก� สงครามการค�าระหว�างจีนและสหรัฐฯ ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแต�ต�นป2ทําให�ผู�ผลิตท่ัวโลกมีการชะลอกําลังการผลิต ส�งผลลบต�อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดหุ�นเกิดใหม� เคร่ืองจักรทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย คือการส�งออก ได�รับผลกระทบจากสงคราม
การค�า และค�าเงินบาทท่ีแข็งค�าตลอดท้ังป2 จากปKจจัยดังกล�าวส�งผลต�อดัชนีตลาดหลักทรัพยCผันผวนตลอดท้ังป2โดยปรับตัวจากส้ินป2 
2561 ท่ี 1,564 จุด เพ่ิมขึ้นสูงสุดท่ี 1,741 จุดในเดือนมิถุนายน และลดลงอย�างต�อเน่ืองจนถึงเดือนธันวาคมปRดท่ี 1,580 จุด มูลค�าการ
ซ้ือขายหลักทรัพยCเฉล่ียต�อวันท้ังป2อยู�ท่ี 53,192 ล�านบาท ลดลงจากป2 2561 ท่ี 57,674 ล�านบาท บริษัทมีส�วนแบ�งการตลาดป2 2562 ท่ี
ร�อยละ 1.35 ลดลงจากป2 2561 ท่ีร�อยละ 1.66  

 ในป2 2562 นักลงทุนรายย�อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส�วนมูลค�าการซ้ือขายหลักทรัพยCของนักลงทุนรายย�อยอยู�ท่ีร�อยละ 34 
จากป2 2561 ท่ีมีสัดส�วนร�อยละ 41 ขณะท่ีนักลงทุนสถาบันต�างประเทศมีการซ้ือขายเพ่ิมขึ้นอยู�ท่ีร�อยละ 41 จากป2 2561 ท่ีมีสัดส�วน
ร�อยละ 36 ส�วนนักลงทุนประเภทอ่ืน เช�น บัญชีบริษัทหลักทรัพยC และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส�วนการซ้ือขายใกล�เคียงเดิม 
ท้ังน้ีภาพรวมตลอดป2 2562 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซ้ือสุทธิ 51,340 ล�านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพยCมีสถานะซ้ือสุทธิ 
14,914 ล�านบาท ขณะท่ีนักลงทุนต�างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 44,791 ล�านบาท  และนักลงทุนรายย�อยมีสถานะขายสุทธิ 21,463 
ล�านบาท  

 ตลาดสัญญาซ้ือขายล�วงหน�ามีปริมาณการซ้ือขายใกล�เคียงกับป2 2561 โดยมีปริมาณสัญญาจาก 104 ล�านสัญญาในป2 2561 
และ ป2 2562 สําหรับป2 2562  Single Stock Futures ยังคงได�รับความนิยมสูงสุด ด�วยปริมาณการซ้ือขายร�อยละ 49.84 ของจํานวน
สัญญาท้ังหมด รองลงมาได�แก� SET50 Index Futures ซ่ึงมีปริมาณการซ้ือขายร�อยละ 40.61 ของจํานวนสัญญาท้ังหมด ขณะท่ีสภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีผันผวนและความกังวลจากปKญหาภูมิรัฐศาสตรCทําให�ความต�องการลงทุนในผลิตภัณฑCโลหะมีค�าเพ่ิมสูงข้ึน โดย Gold 
Futures มีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมขึ้นเปIน 7.57 ล�านสัญญา หรือคิดเปIนอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 73.7 ปริมาณการซ้ือขายโดยเฉลี่ยต�อวัน
ของป2 2562 อยู�ท่ี 428,369 สัญญาซ่ึงเพ่ิมข้ึนเล็กน�อยจากป2 2561 ท่ีมีจํานวน 426,213 สัญญา บริษัทมีส�วนแบ�งการตลาดในตลาด
สัญญาซ้ือขายล�วงหน�าร�อยละ 0.62 ลดลงจากป2 2561 ท่ีร�อยละ 0.72  ท้ังน้ี เปIนผลจากการแข�งขันด�านราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให�ลูกค�ามี
การซ้ือขายผ�านบริษัทลดลง 

 ท้ังน้ี กลุ�มนักลงทุนหลักยังคงเปIนนักลงทุนรายย�อยในประเทศ โดยในป2 2562 สัดส�วนปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนราย
ย�อยในประเทศเท�ากับร�อยละ 49 สําหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต�างประเทศมีสัดส�วนปริมาณการซ้ือขายอยู�ท่ีร�อยละ 
33 และร�อยละ 18 ตามลําดับ  

  บริษัทประสบความสําเร็จในการจัดการกองทุนส�วนบุคคล ทรัพยCสินภายใต�การบริหารจัดการมีการเจริญเติบโตถัวเฉลี่ย 
23.42 % ต�อป2 ตลอด 14 ป2ท่ีผ�านมา  ผลตอบแทนจากการลงทุนของป2ท่ีผ�านมามีผลอย�างย่ิงในการตัดสินใจใช�บริการของผู�ลงทุน 
กล�าวคือ ป2 2562 เปIนป2ท่ีมีแต�ความผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพยCเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ี 1,741 จุดในเดือนมิถุนายน และลดลงอย�างต�อเน่ือง
จนถึงเดือนธันวาคม  กองทุนของบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.93% ในขณะท่ีผลตอบแทนของ SETTRI ให�ผลตอบแทน 
4.29% ลูกค�ายังคงมีความม่ันใจใช�บริการ โดยมูลค�าทรัพยCสินสุทธิรวมเพ่ิมข้ึนจาก 3,090 ล�านบาท ณ ส้ินป2 2561 เปIน 3,826 ล�าน
บาท ณ ส้ินป2 2562 หรือคิดเปIนอัตราการเพ่ิมข้ึนร�อยละ 24 

 ทางด�านวาณิชธนกิจ ในป2 2562 บริษัทเปIนท่ีปรึกษาและผู�จัดการการจัดจําหน�ายหลักทรัพยC 2 บริษัทได�แก� บริษัท แอlบ
โซลูท คลีน เอ็นเนอรCจ้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทบริหารสินทรัพยC กรุงเทพพาณิชยC จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประสบความสําเร็จในการขาย
และการเข�าซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยCเปIนอย�างดี นอกจากน้ันได�มีการจัดจําหน�ายหุ�นกู�ระยะสั้นและหุ�นกู�ระยะยาวของบริษัทจด
ทะเบียน 2 บริษัท และเข�าร�วมเปIนผู�จัดจําหน�ายหลักทรัพยC 5 บริษัท รวมท้ังเปIนท่ีปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเข�าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยC และ MAI ซ่ึงอยู�ระหว�างดําเนินการจํานวน 6 บริษัท และท่ีปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ 4 บริษัท  
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 บริษัทยังให�ความสําคัญในการบริหารงานอย�างมีจริยธรรม โดยสอดคล�องกับข�อพึงปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
บริษัทได�รับการประเมินจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําป2 2562 
เปIนบริษัทจดทะเบียนท่ีได�คะแนนอยู�ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมท้ังได�รับการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมผู�ถือหุ�นป2 2562 โดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเย่ียมและสมควรเปIนตัวอย�าง” มาอย�างต�อเน่ือง  

  ตามท่ีบริษัทได�รับการรับรองเปIนสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร�วมฯ เม่ือป2 2558 รวมท้ังได�รับการประเมินโดยสถาบัน
ไทยพัฒนCในโครงการประเมินการดําเนินการเพ่ือความย่ังยืนด�านการปtองกันและต�อต�านการทุจริตและคอรCรัปช่ัน อยู�ในระดับ 4 คือ 
Certified บริษัทได�รับการพิจารณาต�ออายุฐานะสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริตจากคณะกรรมการ
แนวร�วมฯ ในป2 2561 แสดงให�เห็นว�าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปtองกันและต�อต�านการทุจริตและคอรCรัปชั่นในทุก
รูปแบบท่ีครบถ�วนเพียงพอ ซ่ึงถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย�อย 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทในป2 2562 มีความผันผวนระหว�างแต�ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพยC บริษัทมีรายได�รวม 
675 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากป2 2561 ท่ีมีรายได�รวม 623 ล�านบาท ซ่ึงรายได�หลักของบริษัทมาจาก 

• รายได�ค�านายหน�าลดลงจาก 261 ล�านบาทในป2 2561 เปIน 170 ล�านบาท คิดเปIนอัตราลดลงร�อยละ 35 เปIนผลจาก
การแข�งขันในส�วนของอัตราค�าคอมมิชช่ัน และปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนรายย�อยท่ีลดลงอย�างมาก 

• รายได�ค�าธรรมเนียมและบริการเพ่ิมขึ้นจาก 57 ล�านบาทในป2 2561  เปIน 207 ล�านบาทจากค�าธรรมเนียมจัดจําหน�าย
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

• รายได�ดอกเบ้ียจากเงินให�กู�ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพยCลดลงจาก 123 ล�านบาทในป2 2561  เปIน 98 ล�านบาทตามมูลค�าเงิน
ให�กู�ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพยCท่ีลดลงในระหว�างป2 2562  

• กําไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม  39 ล�านบาท ลดลงจากป2 2561 ท่ีมีกําไรจากเงินลงทุนรวม 78 ล�านบาท เปIนผลจากความ
ผันผวนของตลาดตลอดท้ังป2 

• ดอกเบ้ียและเงินปKนผลรวมเพ่ิมขึ้นจาก 73 ล�านบาทในป2 2561 เปIน 107 ล�านบาทในป2 2562 เกิดจากรายได�ดอกเบ้ีย
จากลูกหน้ีเงินให�กู�ยืมอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนในป2 2562 จาก 21 ล�านบาทเปIน 60 ล�านบาท 

• รายได�ค�าท่ีปรึกษาเพ่ิมข้ึนจาก 18 ล�านบาทเปIน 44 ล�านบาท จากการให�คําปรึกษาด�านการวางระบบงานของบริษัท
ย�อยแก�บริษัทท่ีอยู�ระหว�างเตรียมเข�าจดทะเบียน 

สําหรับค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานและบริหารเพ่ิมข้ึนจาก 535 ล�านบาทในป2 2561 เปIน 558 ล�านบาท โดยค�าใช�จ�ายหลักท่ี
เปลี่ยนแปลงคือ 

• ค�าใช�จ�ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนจาก 48 ล�านบาท เปIน 62 ล�านบาท เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกู�ยืมท่ีใช�เพ่ือการชําระ
ราคา เงินให�กู�ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพยC และเงินให�กู�ยืมอ่ืน 

• ค�าใช�จ�ายอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก 85 ล�านบาท เปIน 107 ล�านบาทเปIนผลจากการเพ่ิมข้ึนของค�าใช�จ�ายท่ีผันแปรกับการจัด
จําหน�ายหลักทรัพยCท่ีเพ่ิมขึ้นในป2 2562 

 บริษัทจึงมีกําไรก�อนภาษีเงินได� 117 ล�านบาทเพ่ิมขึ้นจาก 88 ล�านบาทสําหรับป2 2561  เพ่ิมขึ้นร�อยละ 32 ในขณะท่ีกําไร
สุทธิป2 2562 มีจํานวน 94 ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับกําไรสุทธิป2 2561 จํานวน 68 ล�านบาทคิดเปIนอัตราการเพ่ิมข้ึนร�อยละ  38 
อัตราผลตอบแทนต�อผู�ถือหุ�นสําหรับป2 2562 ร�อยละ 6.02 เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 4.32 ในป2 2561   

  รายละเอียดต�างๆ ผู�ถือหุ�นสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมได�จากรายงานประจําป2 ท่ีจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม   

คุณชาญชัยได�แจ�งต�อท่ีประชุมว�าสําหรับวาระน้ีไม�มีการลงมติ เปIนเพียงการชี้แจงให�ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําป2 2562 ตามท่ีเสนอ คุณชาญชัยได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
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ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงสรุปว�าท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป2 2562 ตามท่ีเสนอ 
 

วาระท่ี : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป1ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานขอให�คุณสุวรรณี ลิมปนวงศCแสน รองกรรมการผู�จัดการเปIนผู�รายงานสาระสําคัญของงบการเงิน  

คุณสุวรรณีได�รายงานสาระสําคัญของงบการเงินสําหรับป2สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ�านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู�สอบบัญชีแล�ว ข�อมูลท่ีสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนมีดังน้ี 

• บริษัทมีสินทรัพยCรวม 4,401 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 3,922 ล�านบาทเม่ือส้ินป2 2561 ซ่ึงประกอบด�วยรายการท่ีสําคัญ 
ได�แก� เงินลงทุนในหลักทรัพยCจํานวน 1,008 ล�านบาทเพ่ิมขึ้นจาก 723 ล�านบาท ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยCและสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน�าสุทธิจํานวน 1,785 ล�านบาท ลดลงจาก 2,249 ล�านบาท และเงินให�กู�ยืมอ่ืนจํานวน 1,224 ล�านบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 613 ล�านบาท  

• ในส�วนของหน้ีสินรวมของบริษัทมีหน้ีสินรวม 2,824 ล�านบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับหน้ีสินรวมเม่ือส้ินป2 2561 ท่ีมี
จํานวน 2,370 ล�านบาท รายการหน้ีสินท่ีสําคัญ ได�แก� เงินกู�ยืมรวมเพ่ิมข้ึนจาก 2,081 ล�านบาทเม่ือส้ินป2 2561 เปIน 
2,413 ล�านบาทเม่ือส้ินป2 2562 ซ่ึงรวมหุ�นกู�และต๋ัวเงินระยะสั้นจํานวน 1,408 ล�านบาท เพ่ือใช�สําหรับการชําระราคา 
และเงินให�กู�ยืมในระหว�างป2   

• ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทมีจํานวน 1,577  ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากเม่ือส้ินป2 2561 ท่ีมีจํานวน 1,552  ล�านบาท เปIนผล
จากบริษัทมีผลกําไรในป2 2562 จํานวน 94 ล�านบาท ในขณะท่ีมีการจ�ายเงินปKนผลจากผลการดําเนินงานป2 2561 
จํานวน 40 ล�านบาท ขาดทุนยังไม�เกิดขึ้นจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมข้ึน 25 ล�านบาท  

• ด�านรายได�และค�าใช�จ�าย เปIนไปตามท่ีรายงานในวาระท่ี 2 แล�ว  

งบการเงินดังกล�าวได�ผ�านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล�ว ซ่ึงรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู�สอบบัญชีได�แสดงในรายงานประจําป2ท่ีส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือ
เชิญประชุมแล�ว จึงขอเสนอให�ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป2สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังกล�าวตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําป2ท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�น 

จากน้ันคุณสุวรรณีได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให�ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,167,099 เสียง คิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�ไม�เห็นด�วย ไม�มีผู�งดออกเสียง 
และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติงบการเงินสําหรับป2ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
วาระท่ี : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป8นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป1 2562 

4.1 อนุมัติจัดสรรกําไรเป;นเงินสํารองตามกฎหมาย 

ประธานขอให�คุณชาญชัย กงทองลักษณC เปIนผู�นําเสนอวาระน้ี 

คุณชาญชัยแถลงว�าตามท่ีบัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให�บริษัทต�อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป2ส�วนหน่ึงไว�เปIนทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป2 หักด�วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ�า
มี) จนกว�าทุนสํารองจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ในป2 2562 ท่ีผ�านมา บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 94,218,646  บาท  จึงต�องจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 6,395,967 บาท  ทําให�เงิน
สํารองตามกฎหมายมีจํานวน  73,339,933 บาท  จึงเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป2 2562 
จํานวน 6,395,967 บาท  
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คุณชาญชัยได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,167,099 เสียง คิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�ไม�เห็นด�วย ไม�มีผู�งดออกเสียง 
และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 6,395,967 บาท เปIนเงินสํารองตามกฎหมาย
สําหรับป2 2562 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 อนุมัติการจ�ายเงินป8นผลสําหรับป1 2562 

ประธานขอให�คุณชาญชัย เปIนผู�นําเสนอวาระน้ี 
คุณชาญชัยแถลงว�าตามนโยบายการจ�ายเงินปKนผลท่ีบริษัทกําหนดไว�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม 

และไม�เกินกว�ากําไรสะสมท่ียังไม�จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมีข�อมูลการจ�ายเงินปKนผลป2 2559 ถึงป2 2561 และข�อมูล
กําไรสุทธิและกําไรสะสมสําหรับป2 2562 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล�าวคือ กําไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงิน
รวมมีจํานวน 94 ล�านบาท และกําไรสะสมก�อนจ�ายเงินปKนผลงวดสุดท�ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 260 ล�านบาท   

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ�ายเงินปKนผลสําหรับป2 2562 ในอัตราหุ�นละ 0.44 บาท คิดเปIน
จํานวนเงินรวมท้ังสิ้นประมาณ 87.65 ล�านบาท หรือคิดเปIนอัตราการจ�ายเงินปKนผลประมาณร�อยละ 93 ของกําไรตามงบการเงินรวม 
ซ่ึงเปIนไปตามนโยบายการจ�ายเงินปKนผลของบริษัท โดยบริษัทจ�ายจากกําไรท่ีคํานวณภาษีเงินได�นิติบุคคล อัตราร�อยละ 20  เม่ือ
คํานวณอัตราการจ�ายเงินปKนผลเทียบกับราคาหุ�นของบริษัท ณ สิ้นป2 2562 ซ่ึงอยู� ท่ี 3.90 บาท อัตราผลตอบแทนต�อราคาหุ�น 
(Dividend Yield) เท�ากับร�อยละ 11.28  เงินปKนผลท้ังหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยจะจ�ายให�ผู�ถือ
หุ�นในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 และกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันท่ี 16 มีนาคม 2563     

คุณชาญชัยได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให�ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,167,099 เสียง คิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�ไม�เห็นด�วย ไม�มีผู�งดออกเสียง 
และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�าท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติจ�ายเงินปKนผลจากผลการดําเนินงานป2 2562 ในอัตราหุ�นละ 0.44 บาท 
กําหนดจ�ายให�ผู�ถือหุ�นในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 และกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันท่ี 16 มีนาคม 2563 

 

วาระท่ี : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให�คุณปKญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนเปIนผู�นําเสนอ  

5.1 อนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

คุณปKญจะจึงแถลงว�า ตามข�อบังคับของบริษัท กําหนดให�กรรมการของบริษัทต�องออกจากตําแหน�งเปIนจํานวนหน่ึงในสาม
เปIนประจําทุกป2 และจากการเปRดให�ผู�ถือหุ�นสามารถนําเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเปIนกรรมการ โดยมีกําหนดให�นําเสนอ
ภายในวันท่ี 18 กุมภาพันธC 2563 ไม�ปรากฎว�ามีการนําส�งเอกสารเพ่ือนําเสนอบุคคลใดต�อเลขานุการบริษัท ในป2น้ีกรรมการท่ีต�องออก
จากตําแหน�งตามวาระจํานวน 1 ในสามของกรรมการท้ังคณะ คือ 4 ท�าน ได�แก� 

1) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหน�ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกําหนดค�าตอบแทน 

2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย ตําแหน�ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
3) นายสรยุตมC พรหมพจนC ตําแหน�ง กรรมการอิสระ  
4) นายชาญชัย กงทองลักษณC  ตําแหน�ง กรรมการ และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
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เพ่ือให�เปIนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให�ท่ีประชุมน้ี สามารถแสดงความคิดเห็นอย�างเต็มท่ี และการ
ลงคะแนนเสียงเปIนไปอย�างอิสระ กรรมการท้ัง 3 ท�านขออนุญาตออกจากห�องประชุมก�อน เพ่ือให�ท่ีประชุมได�พิจารณาอย�างเปIนอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม�รวมกรรมการผู�มีส�วนได�เสีย ได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค�าตอบแทน ซ่ึงพิจารณาตามหลักเกณฑCการสรรหาท่ีบริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการชุดต�างๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง การปฏิบัติหน�าท่ีท่ีผ�านมา การดํารงตําแหน�งในกิจการอื่นท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนC  สําหรับกรรมการ
อิสระ บริษัทได�พิจารณาคุณสมบัติตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยCและตลาดหลักทรัพยC  ซ่ึงรายละเอียด
ของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู�ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม  

จากกระบวนการกล่ันกรองและพิจารณาอย�างรอบคอบแล�ว คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม�รวมกรรมการผู�มีส�วนได�เสีย จึง
เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณา อนุมัติแต�งต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 4 ท�านกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�ออีก
วาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการท้ัง 4 ท�านเปIนผู�มีความรู� ความสามารถและมีประสบการณCครบถ�วน อีกท้ังมีผลงานในการร�วมบริหาร
กิจการของบริษัทด�วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง  และไม�มีความสัมพันธCทางธุรกิจท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนC 
ซ่ึงนายอภิชาติ อาภาภิรม และนายสรยุตมC พรหมพจนC เปIนกรรมการอิสระด�วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล�องกับนิยามกรรมการอิสระท่ี
บริษัทกําหนด และถึงแม�นายอภิชาติ อาภาภิรม จะดํารงตําแหน�งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปIนเวลา 16 ป2 แต�สามารถให�ความ
คิดเห็นอย�างเปIนอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพยCเปIนธุรกิจท่ีมีกฎระเบียบกํากับมากและปรับเปลี่ยนบ�อย ต�องอาศัยความ
ต�อเน่ืองในการเข�าใจธุรกิจเปIนอย�างดี การดํารงตําแหน�งของกรรมการเปIนระยะเวลานานจึงเปIนประโยชนCต�อบริษัท 

ขอให�ท่ีประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต�ละท�านแสดงอยู�ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน�าท่ี 21 ถึง 25 และลง
มติเลือกกรรมการเปIนรายบุคคล  

คุณปKญจะได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลง
มติแยกสําหรับกรรมการแต�ละท�าน 

มติ  การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกต้ังกรรมการแต�ละท�าน เปIนดังน้ี  

ลําดับ ช่ือกรรมการ เห็นด�วย, (%) ไม�เห็นด�วย, (%) งดออกเสียง*, (%) บัตรเสีย, 
(%) 

1 นายอภิชาติ อาภาภิรม 83,166,987 
99.9999% 

112 
0.0001% 

- - 

2 นายนิติพล ชัยสกุลชัย 83,167,099 
100% 

- - - 

3 นายสรยุตมC พรหมพจนC 83,167,099 
100% 

- - - 

4 นายชาญชัย กงทองลักษณC 83,167,099 
100% 

- - - 

  หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองท่ีงดออกเสียง (ถ�ามี)  

 สรุปว�าท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข�างมากแต�งต้ังกรรมการท้ัง 4 ท�านกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยนาย
อภิชาติ อาภาภิรม และนายสรยุตมC พรหมพจนC มีคุณสมบัติเปIนกรรมการอิสระด�วย 

 
ประธานได�แจ�งต�อท่ีประชุมให�ทราบว�าเม่ือเวลา 14.36 น. มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมด�วยตนเองเพ่ิมข้ึนจํานวน 1 คน ส�งผลให�

จํานวนผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมด�วยตนเองรวม 20 คน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 20 คน รวมท้ังส้ิน 40 คน รวมเปIนจํานวนหุ�น
ท้ังส้ิน 83,168,099 หุ�น คิดเปIนร�อยละ 41.75 
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5.2 อนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
ประธานขอให�คุณปKญจะ เสนาดิสัย เปIนผู�นําเสนอวาระน้ี 

คุณปKญจะแถลงต�อท่ีประชุมว�า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว�าห�ามมิให�บริษัท
จ�ายเงิน หรือทรัพยCสินอื่นใดแก�กรรมการ เว�นแต�จ�ายเปIนค�าตอบแทนตามข�อบังคับของบริษัท ซ่ึงข�อบังคับบริษัท ข�อ 33 กําหนดว�า 
บําเหน็จกรรมการและค�าตอบแทนให�สุดแล�วแต�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับทราบเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับป2 2562 และอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการสําหรับป2 2563 ดังน้ี  

1)  พิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป1 2562  

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 17 ได�อนุมัติงบประมาณวงเงินบําเหน็จกรรมการไว� 10 ล�านบาทโดยให�อยู�ในอํานาจ
ของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑCในการประเมินได�แก� ผลการดําเนินงานของบริษัท  
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมท้ังใช�ข�อมูลการจ�ายค�าตอบแทนในอดีตท่ีผ�านมา และผลสํารวจการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการและ
ผู�บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได�ในระดับเดียวกัน  และค�าตอบแทนกรรมการป2ท่ีผ�านมา  
ซ่ึงผลการดําเนินงานของบริษัทในป2 2562 บริษัทมีรายได� 675 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากป2 2561 ในอัตราร�อยละ 8.41 และกําไรสุทธิ 94 
ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากป2 2561 ในอัตราร�อยละ 38.36 และเงินปKนผลจ�ายผู�ถือหุ�นเพ่ิมข้ึนจากป2 2561 ท่ีกําหนดจ�ายเงินปKนผลในอัตรา 
0.32 บาทต�อหุ�นคิดเปIนจํานวนเงิน 63.6 ล�านบาท  ในขณะท่ีเงินปKนผลรวมป2 2562 อัตรา 0.44 บาทต�อหุ�น คิดเปIนจํานวนเงิน 87.6 
ล�านบาท หรือคิดเปIนอัตราเพ่ิมขึ้นร�อยละ 37.5       

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน จึงอนุมัติจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับป2 2562 จํานวนรวม ไม�เกิน 5,980,000 บาทเพ่ิมขึ้นจากป2 2561 ในอัตราร�อยละ 24.58 ซ่ึงไม�เกินวงเงินงบประมาณท่ีได�รับ
อนุมัติจากผู�ถือหุ�นแล�ว ท้ังน้ี ประธานกรรมการได�รับค�าตอบแทนเพ่ิมอีก 0.5 เท�า 

สําหรับวาระน้ีไม�มีการลงมติ เปIนเพียงการรายงานให�ท่ีประชุมรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2562 ตามท่ีเสนอ 

คุณปKญจะได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงสรุปว�าท่ีประชุม
รับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2562 ตามท่ีเสนอ 

2)  พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการประจําป1 2563 

สําหรับป2 2563 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการจํานวนรวม 
15.5 ล�านบาท โดยแบ�งตามประเภทการจ�ายดังน้ี 

 2.1)  ค�าตอบแทนกรรมการรายเดือนสําหรับป2 2563 ในวงเงินไม�เกิน 5.5 ล�านบาทเท�ากับป2 2562 ดังน้ี 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 ให�จ�ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต�อเดือน  กรรมการ 20,000 บาทต�อเดือน 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให�จ�ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต�อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต�อเดือน 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน   20,000 บาทต�อเดือน  ในกรณีท่ีกรรมการเปIน
คณะกรรมการในชุดย�อยอื่นด�วย  ให�ได�รับค�าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดท่ีอัตราสูงกว�าเพียงชุดเดียว 

 2.2)  วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2563 ไม� เกิน 10 ล�านบาท และให� ตัดจ�ายจากบัญชีของป2 น้ัน โดยให�
คณะกรรมการบริษัทเปIนผู�พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และพิจารณาการแบ�งจ�ายกันเอง  
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2.3)  สําหรับสิทธิประโยชนCอ่ืนท่ีให�กับกรรมการ ได�แก� การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ�าหน�าท่ีของ
บริษัทในวงเงิน 50 ล�านบาท และ สวัสดิการให�แก�กรรมการ ในเร่ืองค�ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป|วยต�องพักรักษาในโรงพยาบาล  และ
ความคุ�มครองในเร่ืองการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต�อราย  900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลําดับ 

จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการท่ีเปIนตัวเงินจํานวนรวม 15.5 ล�านบาท โดยแบ�งเปIนค�าตอบแทน
กรรมการรายเดือน 5.5 ล�านบาท และวงเงินบําเหน็จกรรมการไม�เกิน 10 ล�านบาท โดยให�อยู�ในอํานาจของคณะกรรมการในการ
พิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชนCอ่ืนท่ีให�แก�กรรมการตามท่ีเสนอ 

คุณปKญจะขอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ และเช�นเดียวกับวาระท่ีผ�านมา คะแนนเสียง
ของวาระน้ีต�องไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม กรรมการท่ีเปIนผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมมีสิทธิ
ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนได� ไม�ถือว�าเปIนการตัดสิทธิของผู�ถือหุ�นท่ีเปIนกรรมการ แต�อย�างไรก็ดีกรรมการท่ีเปIนผู�ถือหุ�นจะขอสละสิทธิ
เช�นว�าน้ันก็ได� 

คุณปKญจะได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงขอให�ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วยเห็นด�วยจํานวน 83,168,099 เสียงคิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�คัดค�าน ไม�มีผู�งดออก
เสียง และไม�มีบัตรเสีย จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการป2 2563 จํานวนรวม 15,500,000 
บาท โดยแบ�งเปIนค�าตอบแทนกรรมการรายเดือนจํานวน 5,500,000 บาท และวงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2563 ไม�เกิน 
10,000,000 บาท โดยให�อยู�ในอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชนCอื่นท่ีให�แก�กรรมการ
ตามท่ีเสนอ  

 
วาระท่ี : 6 พิจารณาและอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีสําหรับป1 2563 

ประธานขอให�คุณไพโรจนC วโรภาษ กรรมการตรวจสอบเปIนผู�นําเสนอวาระน้ี 
คุณไพโรจนCแถลงว�า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�น

พิจารณาอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป2 2563 โดยมีรายช่ือผู�สอบ
บัญชีและเลขทะเบียนดังต�อไปน้ี 

1)  นางสาวรุ�งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ  
2)  นายชยพล ศุภเศรษฐนนทC  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ  
3)  นางสาวพิมพCใจ มานิตขจรกิจ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ  
4)  นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ  
5)  นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ  
6)  นางสาวสุมนา  พันธCพงษCสานนทC  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ  
7)  นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6014   

ท้ังน้ี ผู�สอบบัญชีลําดับท่ี 6 เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย�อยต้ังแต�ป2 2558 และผู�สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ัน 
ไม�มีความสัมพันธCหรือมีส�วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทย�อย/ผู�บริหาร/ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลดังกล�าวแต�อย�างใด 
รวมท้ังในป2ท่ีผ�านมา บริษัทและบริษัทย�อยไม�ได�รับบริการอื่นใดจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับ
ผู�สอบบัญชีและบริษัทท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด   

ในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล�าวไม�สามารถปฏิบัติงานได� ให�บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอ่ืนของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหน�าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทแทน  

พร�อมกันน้ี คณะกรรมการขอเสนอกําหนดค�าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนาเปIนจํานวนเงิน 800,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากป2 
2562 จํานวน 320,000 บาท ท้ังน้ี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทย�อยของบริษัทด�วย ซ่ึงเม่ือรวมค�าสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย�อยจะเปIนจํานวนรวม 2,600,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากป2 2562 จํานวน 620,000 บาท โดยหลักเปIนผลจาก
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การเพ่ิมขึ้นของธุรกรรมการลงทุนของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทาง
การเงิน ท่ีมีผลบังคับใช�วันท่ี 1 มกราคม 2563 เปIนต�นไป 

ท้ังน้ี คณะกรรมการได�พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีป2ท่ีผ�านมา เห็นว�า ผู�สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชีได�ตามมาตรฐาน มีความเข�าใจในธุรกิจหลักทรัพยCเปIนอย�างดี และให�บริการในการสอบทานการควบคุมงานด�านคอมพิวเตอรC 
รวมถึงการให�คําปรึกษาท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีแก�บริษัทและบริษัทย�อย ซ่ึงค�าสอบบัญชีดังกล�าวเปIนท่ียอมรับได�  

คุณไพโรจนCได�เปRดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดซักถาม จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลง
มติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย เห็นด�วย 83,168,099  เสียงคิดเปIนร�อยละ 100 ไม�มีผู�ไม�เห็นด�วย ไม�มีผู�งดออกเสียง 
และไม�มีบัตรเสีย  จึงสรุปว�า ท่ีประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติแต�งต้ัง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ี
เสนอเปIนผู�สอบบัญชีของบริษัท ประจําป2 2563 และอนุมัติค�าสอบบัญชีของบริษัทเปIนจํานวนเงิน 800,000 บาทตามท่ีเสนอ  

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีเสนอไว�ในหนังสือบอกกล�าวเรียกประชุมแล�ว จึงได�สอบถามว�า
มีผู�ถือหุ�นท�านใดต�องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพ่ิมเติม หรือมีข�อซักถามอ่ืนใดหรือไม� 

คุณชูชัย สรเศรษฐCสกุล ผู�ถือหุ�น ได�เสนอให�บริษัทพิจารณาแตกพารCจาก 5 บาท เปIน 1 บาทเพ่ือให�หุ�นของบริษัทมีสภาพ
คล�องเพ่ิมขึ้น และขอให�พิจารณาเก่ียวกับ Warrant ท่ีใกล�หมดอายุ ว�าสามารถดําเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนข�อกําหนดหรือยืดระยะเวลา
ออกไปได�หรือไม� 

ประธานรับข�อเสนอนําไปพิจารณาต�อไปท้ังสองเร่ือง ซ่ึงในส�วนของ warrant ต�องศึกษาประกาศหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง
ว�าดําเนินการได�หรือไม� อย�างไร   

เม่ือไม�มีผู�ถือหุ�นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอ่ืนเพ่ิมเติม ประธานกล�าวขอบคุณผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะท่ีกรุณาสละ
เวลามาประชุมและให�ข�อเสนอแนะท่ีเปIนประโยชนCต�อบริษัทในวันน้ี และขอให�ผู�ถือหุ�นส�งคืนบัตรลงคะแนนท้ังหมดท่ียังไม�ได�ใช�แก�
เจ�าหน�าท่ีของบริษัทเพ่ือจัดเก็บเปIนเอกสารหลักฐาน และได�กล�าวปRดประชุม 

ปRดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 

              
       ลงช่ือ  ………………………………….. 
           (คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศC) 
                 ประธานท่ีประชุม 
                  
 
ลงช่ือ  …………………………………… 
 (นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศCแสน) 
        เลขานุการบริษัท   
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ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 3 
 

ข�อมูลประกอบการพิจารณาของผู�ถือหุ�น 
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 19 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 18 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563 

ข�อมูลเพ่ือการพิจารณา 
คณะกรรมการได�พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล�วเห็นว�าตรงตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุม

ผู�ถือหุ�นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล�าว ซ่ึงได�จัดส�งมาพร�อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 1) 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป1สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ข�อมูลเพ่ือการพิจารณา 
บริษัทได�จัดทํารายงานประจําป2 2563 (ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 2) เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป2 2563  

ต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําป2ท่ีนําส�งมาพร�อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  
 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป1ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ข�อมูลเพ่ือการพิจารณา 
บริษัทได�จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับป2ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และได�ผ�านการตรวจสอบ

และรับรองโดยผู�สอบบัญชีแล�ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาแล�ว ซ่ึงรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต�อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู�สอบบัญชีได�แสดงในรายงาน
ประจําป2ท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล�ว (ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 2)  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนดังกล�าว  
 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป8นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป1 2563 

4.1 อนุมัติการจัดสรรกําไรเป;นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป1 2563 

ข�อมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามท่ีบัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให�จัดสรรเปIนจํานวนร�อยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําป2 จนกว�าสํารองจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละสิบของทุนจดทะเบียน   ในป2 2563 ท่ีผ�านมา บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการจํานวน 115,746,660 บาท  จึงต�องจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 5,787,334 บาท  ทําให�
เงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน  79,127,267 บาท 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป2 2563 
จํานวน 5,787,334 บาท 
 
4.2 อนุมัติการจ�ายเงินป8นผลสําหรับป1 2563 

ข�อมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามนโยบายการจ�ายเงินปKนผลท่ีบริษัทกําหนดไว�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม�เกินกว�า

กําไรสะสมท่ียังไม�จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  และข�อมูลการจ�ายเงินปKนผลป2 2560 ถึง ป2 2562 รวมท้ังข�อมูลกําไรสุทธิและ
กําไรสะสมท่ียังไม�จัดสรรสําหรับป2 2563 มีดังน้ี 
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 ป2 2560 ป2 2561 ป2 2562 ป2 2563 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม 28,070,119 68,100,664 96,737,460 130,447,354 
กําไรสะสมก�อนจ�ายปKนผลตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

265,922,715 219,685,907* 213,701,154* 224,821,481* 

เงินปKนผลจ�าย     
-  ร�อยละของกําไรสุทธิ 

 
316.61 

 
93.36 

 
90.60 

นําเสนอท่ีประชุม
ผู�ถือหุ�นในคร้ังน้ี 

 -  บาทต�อหุ�น 0.45** 0.32 0.44 
-  บาท                       88,872,957 63,580,429 87,640,197 

หมายเหตุ: * รวมองคCประกอบอ่ืนของส�วนของผู�ถือหุ�น 
   ** เงินปKนผลจํานวน 0.13 บาทต�อหุ�นจ�ายจากกําไรสุทธิ และ 0.32 บาทต�อหุ�นจ�ายจากกําไรสะสม 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ�ายเงินปKนผลสําหรับป2 2563 ในอัตราหุ�นละ 0.50 บาท หรือคิด
เปIนอัตราการจ�ายเงินปKนผลประมาณร�อยละ 76 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซ่ึงเปIนไปตามนโยบายการจ�ายเงินปKนผลของบริษัท โดย
บริษัทจ�ายจากกําไรท่ีคํานวณภาษีเงินได�นิติบุคคล อัตราร�อยละ 20  
 โดยกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันท่ี 2 เมษายน 2564 และ กําหนดวันจ�ายเงินปKนผลวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

5.1 อนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข�อมูลเพ่ือการพิจารณา 

ด�วยข�อบังคับของบริษัท กําหนดให�กรรมการของบริษัทต�องออกจากตําแหน�งเปIนจํานวนหน่ึงในสามเปIนประจําทุกป2 โดยให�
กรรมการท่ีอยู�ในวาระนานท่ีสุดเปIนผู�ออกจากตําแหน�ง  ในป2น้ีกรรมการท่ีต�องออกจากตําแหน�งตามวาระจํานวน 4 ท�าน ได�แก�   

1)  ดร.ปKญจะ เสนาดิสัย ตําแหน�ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
   และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
2)  นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ตําแหน�ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
3)  ดร.วรฑา คงแสนอิสระ ตําแหน�ง กรรมการ  
4)  ดร.วิศิษฐC องคCพิพัฒนกุล ตําแหน�ง กรรมการ 

นอกจากน้ี บริษัทได�เปRดให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยสามารถนําเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเปIนกรรมการ ภายในวันท่ี 18 
กุมภาพันธC 2564 อย�างไรก็ตามไม�ปรากฎว�ามีการนําส�งเอกสารเพ่ือนําเสนอบุคคลใดต�อเลขานุการบริษัท  
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นายวรฑา คงแสนอิสระ ได�แจ�งความประสงคCถึงการไม�ต�อวาระกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน (ไม�
รวมกรรมการลําดับท่ี 1ซ่ึงเปIนสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนจึงถือว�ามีส�วนได�เสียในการพิจารณาแต�งต้ัง) ได�
พิจารณาตามหลักเกณฑCการสรรหาท่ีบริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการชุดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง การ
ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีผ�านมา การดํารงตําแหน�งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนC รวมท้ังได�พิจารณาเสนอ
ศาสตราจารยC ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ซ่ึงเปIนผู�มีความรู� ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญทางด�านการเงิน เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการ
แทนนายวรฑา คงแสนอิสระ ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการแต�ละท�าน แสดงอยู�ในเอกสารแนบ สําหรับกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการได�พิจารณาคุณสมบัติตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยCและตลาดหลักทรัพยC และตลาด
หลักทรัพยCแห�งประเทศไทย ซ่ึงรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู�ในเอกสารแนบ  

 คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม�รวมกรรมการผู�มีส�วนได�เสีย ได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค�าตอบแทน ว�ากรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ท�านตามรายช่ือดังกล�าวและกรรมการใหม�ท่ีได�รับการเสนอเพ่ือแต�งต้ังได�ผ�าน
กระบวนการกล่ันกรอง พิจารณาอย�างรอบคอบแล�วว�ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑCการสรรหากรรมการและ
กรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด โดยเปIนผู�มีความรู� ความสามารถและมีประสบการณCครบถ�วน อีกท้ังมีผลงานในการร�วมบริหารกิจการ
ของบริษัทด�วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง และไม�มีความสัมพันธCทางธุรกิจท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนC  ซ่ึง   
ดร.ปKญจะ เสนาดิสัย และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช เปIนกรรมการอิสระของบริษัทดํารงตําแหน�งในวาระเปIนเวลา 18 ป2 และ 4 ป2
ตามลําดับ จึงมีความเข�าใจในธุรกิจหลักทรัพยCของบริษัทท่ีมีกฎระเบียบมากมายเปIนอย�างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให�
ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาเลือกกรรมการท้ัง 3 ท�านกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�อไปอีกวาระหน่ึง  และเลือกศาสตราจารยC ดร. 
อาณัติ ลีมัคเดช ซ่ึงเปIนผู�มีความรู� ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญทางด�านการเงิน เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีไม�
ต�อวาระ ซ่ึงดร.ปKญจะ เสนาดิสัย และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชเปIนกรรมการอิสระด�วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล�องกับนิยามกรรมการ
อิสระท่ีบริษัทกําหนด และสามารถให�ความเห็นได�อย�างเปIนอิสระและเปIนไปตามหลักเกณฑCท่ีเก่ียวข�อง โดย ดร.ปKญจะ เสนาดิสัย ดํารง
ตําแหน�งกรรมการอิสระมาต้ังแต�เดือนกรกฎาคม 2545 หากได�รับการอนุมัติให�เปIนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน�งรวมท้ังสิ้น 21 ป2 นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระมาต้ังแต�เดือนเมษายน 2559 หากได�รับการ
อนุมัติให�เปIนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งรวมท้ังสิ้น 7 ป2 
 
5.2 อนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

ข�อมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว�าห�ามมิให�บริษัทจ�ายเงิน หรือทรัพยCสินอ่ืนใดแก�

กรรมการเว�นแต�จ�ายเปIนค�าตอบแทนตามข�อบังคับของบริษัท ซ่ึงข�อบังคับบริษัท ข�อ 33 กําหนดว�า บําเหน็จกรรมการและค�าตอบแทน
ให�สุดแล�วแต�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2563 
และอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการสําหรับป2 2564 ดังน้ี 

1)  พิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป1 2563 

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 18 ได�อนุมัติงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว� 10 ล�านบาท และตามเกณฑCในการ
ประเมินได�แก� ผลการดําเนินงานของบริษัท  เงินปKนผลแก�ผู�ถือหุ�นของบริษัท รวมท้ังใช�ข�อมูลการจ�ายค�าตอบแทนในอดีตท่ีผ�านมา และ
ผลสํารวจการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได�ในระดับ
เดียวกัน และค�าตอบแทนกรรมการป2ท่ีผ�านมาดังน้ี 

รายการ 2560 2561 2562 2563 
ผลการดําเนินงานของบริษัท (ล�านบาท) 
รายได�รวม 

 
567 

 
623 

 
677 

 
717 

กําไรสุทธิ  
อัตรากําไรสุทธิต�อหุ�น (บาท) 

28 
0.14 

68 
0.34 

97 
0.49 

130 
0.65 



หนา้ที� 17 

รายการ 2560 2561 2562 2563 
ผลประโยชนCต�อผู�ถือหุ�น 
เงินปKนผล (บาทต�อหุ�น) 
จํานวนเงิน (ล�านบาท) 

 
0.45 
88.9 

 
0.32 
63.6 

 
0.44 
87.6 

 
0.50 
99.6 

ค�าตอบแทนกรรมการต�อคนต�อป2 (บาท) 
- ค�าเฉลี่ย 
- ค�าตํ่าสุด 
- ค�าสูงสุด 

 
780,000 
540,000 

1,200,000 

 
881,591 
660,000 

1,310,000 

 
1,003,636 

760,000 
1,460,000 

 
1,079,621 
470,833* 

1,655,000 
ค�าบําเหน็จกรรมการ (บาทต�อคณะต�อป2) 
- ประธานกรรมการ (บาทต�อคนต�อป2) 
- กรรมการ (บาทต�อคนต�อป2) 

3,600,000 
600,000 
300,000 

4,800,000 
630,000 
420,000 

5,980,000 
780,000 
520,000 

7,500,000 
975,000 
650,000 

หมายเหตุ * กรรมการท่ีดํารงตําแหน�งไม�เต็มป2 

คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน  ซ่ึงพิจารณาตามเกณฑC
ข�างต�น ซ่ึงผลการดําเนินงานของบริษัทในป2 2563 บริษัทมีรายได� 717 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากป2 2562 ในอัตราร�อยละ 5.91 และกําไร
สุทธิ 130.45 ล�านบาทเพ่ิมข้ึนจากป2 2562 ในอัตราร�อยละ 34.85 และเงินปKนผลจ�ายผู�ถือหุ�นเพ่ิมข้ึนจากป2 2562 ท่ีกําหนดจ�ายเงินปKน
ผลในอัตรา 0.44 บาทต�อหุ�น  ในขณะท่ีเงินปKนผลป2 2563 อัตรา 0.50 บาทต�อหุ�น หรือคิดเปIนอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 13.64  ตามท่ีเสนอ
ในวาระท่ี 4.2 

คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2563 จํานวนรวม ไม�เกิน 7,500,000 บาทเพ่ิมขึ้นจากป2 
2562 ในอัตราร�อยละ 25.42 ซ่ึงไม�เกินวงเงินงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติจากผู�ถือหุ�นแล�ว ท้ังน้ี ประธานกรรมการได�รับค�าตอบแทนเพ่ิม
อีก 0.5 เท�า  

ขอบเขตหน�าท่ีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนได�แสดง
ไว�ในรายงานประจําป2ท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล�ว (ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 2) 

2)  พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการประจําป1 2564 

คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน   จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการสําหรับป2 2564 จํานวนรวม 15,500,000 บาทพร�อมสิทธิประโยชนCอื่นในรูปแบบ
การทําประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ�งตามประเภทการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการดังน้ี 

2.1) ค�าตอบแทนกรรมการรายเดือน สําหรับป2 2564 ในวงเงินไม�เกิน 5.5 ล�านบาทเท�ากับป2 2562 ดังน้ี 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให�จ�ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต�อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต�อเดือน 

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให�จ�ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต�อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต�อเดือน  

• ค�าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน   20,000 บาทต�อเดือน  ในกรณีท่ีกรรมการเปIน
คณะกรรมการในชุดย�อยอ่ืนด�วย  ให�ได�รับค�าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดท่ีอัตราสูงกว�าเพียงชุดเดียว 

ขอบเขตหน�าท่ีและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค�าตอบแทนได�แสดงไว�ในรายงานประจําป2ท่ีได�จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล�ว (ส่ิงท่ีส�งมา
ด�วยลําดับท่ี 2) 
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2.2) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2564 ไม�เกิน 10 ล�านบาท และให�ตัดจ�ายจากบัญชีของป2น้ัน โดยให�คณะกรรมการ
บริษัทเปIนผู�พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และพิจารณาการแบ�งจ�ายกันเอง 

2.3) สิทธิประโยชนCอื่น ได�แก� การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ�าหน�าท่ีของบริษัทในวงเงิน 50 ล�านบาท และ 
สวัสดิการให�แก�กรรมการ ในเร่ืองค�ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป|วยต�องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD)  ตามวงเงินท่ีกําหนด 
และความคุ�มครองในเร่ืองการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต�อราย  900,000 บาท และ 3,600,000 บาท 
ตามลําดับ 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีสําหรับป1 2564 

ข�อมูลเพ่ือการพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด 
เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทสําหรับป2 2564 โดยมีรายชื่อผู�สอบบัญชีดังต�อไปน้ี 

1)  นางสาวรุ�งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ  
2)  นายชยพล ศุภเศรษฐนนทC  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ  
3)  นางสาวพิมพCใจ มานิตขจรกิจ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ  
4)  นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ  
5)  นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ  
6)  นางสาวสุมนา  พันธCพงษCสานนทC  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ  
7)  นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6014   
โดยผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาลําดับท่ี 7 น้ันเปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย�อยเปIนเวลา 1 ป2ต้ังแต�ป2 2563 ท้ังน้ี

ผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ัน ไม�มีความสัมพันธCหรือมีส�วนได�เสียกับบริษัท/บริษัทย�อย/ผู�บริหาร/ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ท่ี
เก่ียวข�องกับบุคคลดังกล�าวแต�อย�างใด รวมท้ังในป2ท่ีผ�านมา บริษัทและบริษัทย�อยไม�ได�รับบริการอ่ืนใดจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด และจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับผู�สอบบัญชีและบริษัทท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด และในกรณีท่ีผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ดังกล�าวไม�สามารถปฏิบัติงานได� ให�บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู�สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทํา
หน�าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของบริษัทแทน  

รายละเอียดค�าสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทย�อยเปรียบเทียบกับป2ท่ีผ�านมามีดังน้ี  
    ราคาท่ีเสนอ 

ช่ือบริษัท ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน)   400,000   800,000   800,000 

บริษัทย�อย 
ค�าบริการอื่น 

1,250,000 
ไม�มี 

1,800,000 
ไม�มี 

1,700,000* 
ไม�มี 

รวม 1,650,000 2,600,000 2,500,000 

หมายเหตุ : ลดจํานวนบริษัทย�อย 1 แห�ง 

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีป2ท่ีผ�านมา และให�ความเห็นต�อคณะกรรมการบริษัท
ว�า ผู�สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได�ตามมาตรฐาน มีความเข�าใจในธุรกิจหลักทรัพยCและตัวแทนสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า
เปIนอย�างดี และให�บริการในการสอบทานการควบคุมงานด�านคอมพิวเตอรC รวมถึงการให�คําปรึกษาท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีแก�
บริษัทและบริษัทย�อย ซ่ึงค�าสอบบัญชีดังกล�าวมีความเหมาะสมและเปIนท่ียอมรับได�  
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คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าสอบบัญชีของบริษัท
สําหรับป2 2563 เปIนจํานวนเงิน 800,000 บาท ซ่ึงเม่ือรวมกับค�าสอบบัญชีของบริษัทย�อยเปIนจํานวนเงินรวม 2,500,000 บาทตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
 
วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ�นกู� 

ข�อมูลเพ่ือการพิจารณา 
ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 13 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ได�พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ�นกู�ในวงเงินไม�

เกิน 1,500 ล�านบาท สืบเน่ืองจากภาวะตลาดเงินปKจจุบันท่ีมีสภาพคล�องสูง และอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่า กอปรกับการท่ีบริษัทมีแผนท่ีจะ
ขยายธุรกิจท้ังของบริษัทและบริษัทย�อยเพ่ิมเติม ได�แก� การให�เงินกู�ยืมโดยจํานําหลักทรัพยCเปIนหลักประกัน การให�เงินกู�ยืมเพ่ือซ้ือ
หลักทรัพยC การลงทุนในบริษัทท่ีมีศักยภาพ เปIนต�น ฝ|ายจัดการจึงพิจารณาเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอ
ขายหุ�นกู�จาก 1,500 ล�านบาทเปIน 3,000 ล�านบาท ฝ|ายจัดการจึงขอเสนอรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ�นกู�ใหม� โดยมี
รายละเอียดเบ้ืองต�นดังน้ี 

วัตถุประสงคCของการใช�เงิน เพ่ือใช�ในการดําเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท 
ประเภท หุ�นกู�ทุกประเภท/ทุกชนิด  ซ่ึงอาจเปIนหุ�นกู�ด�อยสิทธิหรือไม�ด�อยสิทธิ ชนิดทยอยคืน

เงินต�นหรือคืนเงินต�นคร้ังเดียวเม่ือครบกําหนดไถ�ถอน มีประกันหรือไม�มีประกัน มี
หรือไม�มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ท้ังน้ี ข้ึนอยู�กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ�นกู�ในแต�ละคร้ัง 

สกุลเงิน เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอ่ืน ๆ 
จํานวนเงิน วงเงินรวมไม�เกิน 3,000 ล�านบาท หรือเงินสกุลต�างประเทศอ่ืนในจํานวนท่ีเท�ากัน 

ท้ังน้ี บริษัทสามารถท่ีจะออกหุ�นกู�ใหม� ออกเพ่ิมเติม และหรือออกหุ�นกู�ทดแทนหุ�น
กู�เดิมท่ีไถ�ถอนไป โดยหุ�นกู�ท่ีออกจําหน�ายแล�วในขณะใดขณะหน่ึงจะต�องมีจํานวน
ไม�เกินวงเงินดังกล�าว 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต�อประชาชนท่ัวไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ
นักลงทุนประเภทสถาบันท้ังในประเทศหรือต�างประเทศ และ/หรือนักลงทุนราย
ใหญ� และ/หรือนักลงทุนรายใหญ�พิเศษท้ังหมดหรือบางส�วน โดยการเสนอขาย
ดังกล�าวจะกระทําท้ังหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได� 

อัตราดอกเบ้ีย ข้ึนอยู�กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อายุ สําหรับหุ�นกู�ระยะส้ันไม�เกิน 270 วัน และสําหรับหุ�นกู�ระยะยาวไม�เกิน 10  ป2นับ

จากวันท่ีออกหุ�นกู�  
การไถ�ถอนก�อนครบกําหนด ผู�ถือหุ�นกู�อาจมีหรือไม�มีสิทธิขอให�บริษัทไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนครบกําหนด และบริษัท

อาจมีหรือไม�มีสิทธิไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนครบกําหนด ท้ังน้ี ให�เปIนไปตามข�อตกลงและ
เง่ือนไขของหุ�นกู�ท่ีจะออกในแต�ละคราว 

  
 ท้ังน้ี ให�คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร
มอบหมายเปIนผู�มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการออกและเสนอขาย
หุ�นกู�ในแต�ละประเภท/แต�ละชนิดในแต�ละคราว อาทิเช�น มูลค�าตราไว�ต�อหน�วย จํานวนหุ�นกู� อายุหุ�นกู� ประเภทหุ�นกู� รายละเอียดการ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร การกําหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต�อหน�วย อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการชําระดอกเบ้ีย การแต�งต้ัง
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� และ/หรือนายทะเบียนหุ�นกู� รวมท้ังมีอํานาจในการแต�งต้ังผู�จัดจําหน�าย และ/หรือผู�รับประกันการจัดจําหน�าย และ
การกระทํานิติกรรมสัญญาอ่ืนๆ ท่ีจําเปIน รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหน�วยงานหรือหน�วยราชการท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการ
นําหุ�นกู�ดังกล�าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพ่ือให�เปIนไปตามกฎหมาย เพ่ือให�เกิดประโยชนCสูงสุดกับบริษัท 
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เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 
ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระ 

1) ช่ือ – นามสกุล   ดร.ป8ญจะ เสนาดิสัย  
อายุ    72 ป2 
ตําแหน�ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค�าตอบแทน 

การศึกษา -ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหาร 
 และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

     -ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลCก , สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ประกาศนียบัตร (DCP) รุ�นท่ี 20/2002 โดย สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 
-ประกาศนียบัตร (ACP) ป2 2004 
-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ�น 
15/2016 โดย สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ�นท่ี 
2/2007 
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง (วตท.) รุ�นท่ี 8 โดย สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผู�บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคCการมหาชน รุ�นท่ี 2 โดย สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู�บริหารระดับสูงภาครัฐ 
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู�บริหารระดับสูงด�านการค�าและการพาณิชยC (TEPCoT) 
รุ�นท่ี 4 
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
Leaders  รุ�น 12/2018 โดย สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ป1ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ 18 ป2 ต้ังแต�วันท่ี 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต�อวาระมาตลอด โดยล�าสุดได�รับ
แต�งต้ังเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561  
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การดํารงตําแหน�งป8จจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุ�มของ
บริษัทจดทะเบียน 
(จํานวน 5 บริษัท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ไม�เปIนบริษัท 
จดทะเบียน 
(จํานวน 2 บริษัท) 

2545-ปKจจุบัน 
 
 
 
2545-ปKจจุบัน 
 
2548-ปKจจุบัน 
 
2543-ปKจจุบัน 
 
 
 
2526-ปKจจุบัน 
 
 
2549-ปKจจุบัน 
ต.ค.2563-ปKจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค�าตอบแทน 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ 
กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยC ทรีนีตี้ จํากัด 
 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สมบูรณC แอlดวานซC เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคสC จํากัด 
(มหาชน) 
 
บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด 
บริษัท การแพทยC สุขุมวิท 62 จํากัด 

อาชีพหลัก    นักธุรกิจ 
การถือหุ�นในบริษัทฯ   84,375 หุ�น หรือร�อยละ 0.04% ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
การเข�าร�วมประชุมในป1 2563 คณะกรรมการบริษัท      7 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ    6 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน               5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
ความสัมพันธJทางธุรกิจ ไม� มีความสัมพันธCทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให� เกิดความขัดแย� งทาง 

ผลประโยชนCต�อบริษัท/บริษัทย�อย ไม�เปIนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน
หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา และไม�เปIนผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย�อย รวมท้ังไม�เปIนญาติสนิทกับผู�บริหาร/ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท/
บริษัทย�อย 
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เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 
2) ช่ือ – นามสกุล   นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 

อายุ    70 ป2 
ตําแหน�งกรรมการ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา -ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรC Kansas State 

University, U.S.A. 
 -ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรCหอการค�าไทย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง (รุ�นท่ี 1) โดย สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน 
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ�น 17/2545 โดย สมาคมส�งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ป2 2545 โดย สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

ป1ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ 4 ป2 ต้ังแต�วันท่ี 27 เมษายน 2559 โดยล�าสุดได�รับแต�งต้ังเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 
2562 

การดํารงตําแหน�งป8จจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุ�มของ
บริษัทจดทะเบียน 
(จํานวน 3 บริษัท) 
 
 
 

• ไม�เปIนบริษัทจด
ทะเบียน  
(จํานวน 0 บริษัท 
 

2559-ปKจจุบัน 
  
2561- ปKจจุบัน 
 
2561- ปKจจุบัน 
 
 

- 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริษัท 
/กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

- 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
  
บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน) 
 
 

- 

อาชีพหลัก    นักธุรกิจ 
การถือหุ�นในบริษัทฯ  610,056 หุ�น หรือร�อยละ 0.306% ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
การเข�าร�วมประชุมในป1 2563 คณะกรรมการบริษัท        8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ    6 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 
ความสัมพันธJทางธุรกิจ ไม�มีความสัมพันธCทางธุรกิจในกิจการอื่นท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทาง 

ผลประโยชนCต�อบริษัท/บริษัทย�อย ไม�เปIนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน
หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา และไม�เปIนผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย�อย รวมท้ังไม�เปIนญาติสนิทกับผู�บริหาร/ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท/
บริษัทย�อย 
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เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 
3) ช่ือ – นามสกุล   ดร.วิศิษฐJ องคJพิพัฒนกุล 

อายุ    56 ป2  
ตําแหน�ง กรรมการ 
การศึกษา   - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี 
    แห�งเอเชีย 
    - ปริญญาโท  Master of Arts in Business  

Administration Major in Finance and Marketing University of Florida  
- ปริญญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy , Chulalongkorn University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส�งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

    - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ�น 
15/2016 โดย สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

    - Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019  
    โดย สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

     -หลักสูตร TEPCOT รุ�น 13 
ป1ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ  9 ป2 ต้ังแต�วันท่ี 31 มกราคม 2554 โดยล�าสุดได�รับแต�งต้ังเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 

2561 
การดํารงตําแหน�งป8จจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุ�มของ
บริษัทจดทะเบียน 
(จํานวน 4 บริษัท) 
 
 
 
 
 

�ไม�เปIนบริษัท 
จดทะเบียน 
(จํานวน 4 บริษัท) 
 

2554-ปKจจุบัน 
2553-ปKจจุบัน 
 
2561-ปKจจุบัน   
2558-ปKจจุบัน 
 
 
 
 
2562-ปKจจุบัน 
 
 
2560-ปKจจุบัน 
2560-ปKจจุบัน 
2561-ปKจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ/กรรมการ
ผู�จัดการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการพิจารณา
ค�าตอบแทน/กรรมการ
อิสระ 
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพยC ทรีนีตี้ จํากัด 
 
บริษัท ทรีนีต้ี วัน จํากัด 
บริษัท แคปปRทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรCค 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท สตารC มันน่ี จํากัด 
 
 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด จ้ินแซเชียง 
ห�างหุ�นส�วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจ้ินแซเชียง 
ศูนยCทรัพยCสินทางปKญญาและบ�มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC 

อาชีพหลัก    ผู�บริหาร 
การถือหุ�นในบริษัทฯ   90,000 หุ�น หรือร�อยละ 0.05% ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
การเข�าร�วมประชุมในป1 2563 คณะกรรมการบริษัท     8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
ความสัมพันธJทางธุรกิจ ไม� มีความสัมพันธCทางธุรกิจในกิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให� เกิดความขัดแย� งทาง 

ผลประโยชนCต�อบริษัท 



หนา้ที� 24 

เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1      
4) ช่ือ – นามสกุล   ศาสตราจารยJ ดร.อาณัติ   ลีมัคเดช 

อายุ    52 ป2   
ตําแหน�งกรรมการ   กรรมการ 
การศึกษา - ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขา

การเงิน โครงการร�วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทาง
บริหารธุรกิจ (JDBA) จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรC 

 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตรCมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC 

 -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรCบัณฑิต สาขาปริมาณวิเคราะหC จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ�นท่ี 27 
ป1ท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการ เสนอเพ่ือพิจารณาแต�งต้ังในคราวน้ี 

การดํารงตําแหน�งป8จจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุ�มของ
บริษัทจดทะเบียน 
 

• ไม�เปIนบริษัทจด
ทะเบียน 
(จํานวน 7 บริษัท) 
 
 
 

• องคCกรอ่ืน 

-ไม�มี- 
  
 
 
ก.ย.2563-ปKจจุบัน 
 
ส.ค.2563-ปKจจุบัน  
 
2558-ปKจจุบัน 
2559-ปKจจุบัน 

2541-ปKจจุบัน 
   
2561-ปKจจุบัน 
 
2562-ปKจจุบัน 

 
 
 
 
กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 

ศาสตราจารยC 
 
ผู�อํานวยการ 
 
ปรึกษา 

  
 
 
 
บริษัท ชับบC ไลฟ� แอสชัวรันซC จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท มิตรไมตรี การแพทยC จํากัด 
 
บริษัท พารCคพรอพ จํากัด 
บริษัท เวโลพารCค จํากัด 

คณะพาณิชยศาสตรCและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC 
ศูนยCทรัพยCสินทางปKญญาและบ�มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC 
กอ.รมน. ภาค 4 ส�วนหน�า 

อาชีพหลัก    อาจารยC 
การถือหุ�นในบริษัทฯ  -ไม�มี- 
การเข�าร�วมประชุมในป1 2563 -ไม�มี- 
ความสัมพันธJทางธุรกิจ ไม�มีความสัมพันธCทางธุรกิจในกิจการอื่นท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทาง 

ผลประโยชนCต�อบริษัท 
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                                                                                                      เอกสารแนบประกอบวาระท่ี 5.1 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนาจํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ได�กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว� ซ่ึงเข�มงวดเท�ากับข�อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยCและตลาดหลักทรัพยC และตลาดหลักทรัพยCแห�งประเทศไทยซ่ึงมีความเข�มงวดมากข้ึนและได�รวม
คุณสมบัติเดิมท่ีบริษัทได�กําหนดไว� ดังน้ี 

1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นราย
ใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ท้ังน้ีให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเก่ียวข�องของกรรมการอิสระราย
น้ันๆ ด�วย 

2. ไม�เปIน/เคยเปIนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน  ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�เงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย�ง เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป2ก�อนได�รับการแต�งต้ัง 

3. ไม�มีความสัมพันธCทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งใน
ลักษณะท่ีเปIนบิดา มารดา คู�สมรส พ่ีน�อง บุตร หรือคู�สมรสของบุตรของผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ได�รับการเสนอให�เปIนผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย�อย 

4. ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธCทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ในลักษณะท่ีอาจเปIนการขัดขวางการใช�วิจารณญาน อย�างอิสระของกรรมการ
อิสระ รวมท้ังไม�เปIนหรือเคยเปIนผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการอิสระ หรือผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมี
ความสัมพันธCทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย�ง เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป2ก�อนได�รับการแต�งต้ัง โดยท่ีนิยามของความสัมพันธCทาง
ธุรกิจให�เปIนไปตามท่ีประกาศสํานักงาน กลต. กําหนด 

5. ไม�เปIนหรือเคยเปIนผู�สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง และไม�เปIนผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการ
ของสํานักงานบัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป2ก�อนได�รับการแต�งต้ัง 

6. ไม�เปIนหรือเคยเปIนผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการเปIนท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ได�รับค�าบริการเกินกว�า 2 ล�านบาทต�อป2จากบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ท้ังน้ีในกรณีท่ีผู�ให�บริการเปIนนิติบุคคล ให�รวมถึงการเปIนผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการ
อิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 
ป2ก�อนได�รับการแต�งต้ัง 

7. ไม�เปIนกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังขึ้นเพ่ือเปIนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเปIนผู�ท่ี
เก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

8. ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเปIนการแข�งขันท่ีมีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย�อย หรือไม�เปIนหุ�นส�วนท่ีมีนัยใน
ห�างหุ�นส�วน หรือเปIนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ�นเกินร�อยละหน่ึงของ
จํานวนหุ�นท่ีมีสทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเปIนการแข�งขันท่ีมีนัยกับบริษัทหรือ
บริษัทย�อย 

9. ไม�มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเปIนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 4 
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 19 บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
วันศุกรJท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

เพ่ือให�การประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทจดทะเบียนเปIนไปด�วยความโปร�งใส ชอบธรรม และเปIนประโยชนCต�อผู�ถือหุ�น   บริษัทจึง
เห็นควรกําหนดให�ขั้นตอนการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ รวมท้ังจัดให�มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปIนผู�ถือ
หุ�น หรือผู�แทนของผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุม ท้ังน้ี เน่ืองจากผู�ถือหุ�นบางรายอาจยังไม�คุ�นเคยกับข�อพึงปฏิบัติท่ีนํามาใช�ในการ
ประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ�อนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปIนผู�ถือหุ�น หรือผู�แทนของผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิ
เข�าร�วมประชุมแต�ละรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1.  การลงทะเบียน 

 ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได�ต้ังแต�
เวลา 13.00 น. ของวันท่ี 23 เมษายน 2564 เปIนต�นไป 

2.  การเข�าประชุมด�วยตนเอง 

 ให�แสดงบัตรประจําตัวฉบับจริง ได�แก� บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข�าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู�ถือหุ�นชาวต�างประเทศ) ในการลงทะเบียน 

3.   การมอบฉันทะ 

 3.1 ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ีแนบมาพร�อมน้ี หรืออาจใช�แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�น
เปIนผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปIนผู�รับฝากและดูแลหุ�น) ท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนด 

 3.2 กรณีท่ีผู�ถือหุ�นประสงคCจะมอบฉันทะให�กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให�กรรมการท่ีมีรายชื่อต�อไปน้ี ซ่ึงไม�มี
ส�วนได�เสียพิเศษในวาระการประชุมท่ีเสนอในคร้ังนี้  
 1)  นายอภิชาติ อาภาภิรม  ตําแหน�ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 74 ป2 อยู�
บ�านเลขท่ี 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร�าว 23) ถนนลาดพร�าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ 
 2)  นายไพโรจนC วโรภาษ  ตําแหน�ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 69 ป2 อยู�บ�านเลขท่ี 
87 ซอยลาดพร�าว 102  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 
 3)  นายภควัต โกวิทวัฒนพงศC  ตําแหน�ง  ประธานกรรมการ (มิได�เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 71 ป2 อยู�บ�านเลขท่ี 26/3 
ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

 3.3  เพ่ือความสะดวก โปรดจัดส�งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุข�อความครบถ�วนสมบูรณCแล�วพร�อมติดอากรแสตมป� 20 บาท
มายังบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 179/111 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอรC ชั้น 26 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ  เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามท่ีอยู�ของกรรมการ ก�อนวันประชุมล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 1 วัน 

เอกสารท่ีใช�ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) บุคคลธรรมดา 
(ก)  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผู�มอบฉันทะ พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาว

ต�างประเทศ) ของผู�มอบฉันทะซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�มอบฉันทะ 
(ข) ผู�รับมอบฉันทะต�องแสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ฉบับจริง 
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(2) นิติบุคคล 
 (ก)  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร�อม

ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ�ามี) 
(ข)   กรณีผู�มอบฉันทะเปIนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศ ให�แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให�ไม�เกิน 

1 ป2  โดยกรมทะเบียนการค�า กระทรวงพาณิชยC ซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร�อม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ�ามี) 

 กรณีผู�มอบฉันทะเปIนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต�างประเทศ ให�แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกให�
ไม�เกิน 1 ป2  โดยหน�วยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันต้ังอยู� ซ่ึงจะต�องผ�านการรับรองจากโน
ตารีพับบลิค (Notary Public) และลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร�อมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถ�ามี) 

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ของกรรมการผู�มีอํานาจท่ีได�ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ 

(ง) ผู�รับมอบฉันทะต�องแสดงบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ฉบับจริง 

(3) คัสโตเดียน (Custodian) 
(ก)   หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจของคัสโตเดียน  
(ข)  หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นซ่ึงเปIนนักลงทุนต�างประเทศมอบหมายให�คัสโตเดียนเปIนผู�ดําเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจของคัสโตเดียน 
(ค)  หนังสือยืนยันว�าคัสโตเดียนได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจของคัสโตเดียน 
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ของผู�มีอํานาจของคัสโตเดียนท่ีได�ลง

นามในหนังสือมอบฉันทะ 
(จ) ผู�รับมอบฉันทะต�องแสดงบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวต�างประเทศ) ฉบับจริง 

 4. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
4.1 ผู�ถือหุ�นแต�ละรายมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีตนถือ และการออกเสียงในแต�ละวาระ ผู�ถือหุ�นแต�ละรายมีสิทธิออก

เสียงเพียงทางใดทางหน่ึง จะแบ�งหุ�นเพ่ือลงคะแนนเสียงเปIนหลายทางไม�ได�  
4.2 มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นในกรณีปกติ หากไม�มีผู�ใดแสดงความเห็นคัดค�าน หรือแสดงความเห็นเปIนอย�างอื่น นอกเหนือจากท่ี

ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให�ถือว�าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปIนเอกฉันทC 
4.3 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นต�องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหน่ึงในทางท่ีแตกต�างไปจากข�อเสนอ ให�กรอกบัตรลงคะแนนของ

วาระน้ัน (สําหรับผู�คัดค�านหรืองดออกเสียง) 
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู�รับมอบฉันทะจะต�องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู�มอบฉันทะระบุในหนังสือ

มอบฉันทะเท�าน้ัน 
4.5 ผู�ถือหุ�นท่ีมีส�วนได�เสียเปIนพิเศษในเร่ืองใด ห�ามมิให�ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และประธานในท่ีประชุมอาจเชิญให�ผู�

ถือหุ�นน้ันออกนอกห�องประชุมชั่วคราวก็ได�    
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

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

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

(1) ข�าพเจ�า………………………….………………………….….สัญชาติ………..……. อยู�บ�านเลขท่ี …...………ถนน…………………………………… 
I/We                                       Nationality           Residing at No.     Road 

แขวง…………………..………..…… เขต……………..…………………..……..จังหวัด…………………………………..… รหัสไปรษณียC……………………….… 
Kwaeng      Khet            Province   Postal code 

(2)  เปIนผู�ถือหุ�นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ�นจํานวนท้ังสิ้น…………..………………….หุ�น 
being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding                                                                            shares in total 

และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ.......................................... เสียง ดังน้ี 
and voting rights                                          votes divided as follows: 

  หุ�นสามัญ ........................................ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ....................................... เสียง 
  Common share   shares with voting rights               votes 

  หุ�นบุริมสิทธ์ิ ..................................... หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ....................................... เสียง 
  Preferred share   shares with voting rights                votes 

(3) ขอมอบฉันทะให�        1. …..………...…………..……………………..    อายุ……..…..….ป2 อยู�บ�านเลขท่ี………..… ซอย……………….… 
wish to appoint                Age                  years   Residing at No.          Soi 

 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ 
Road         Kwaeng                   Khet        Province  Postal code                  or
   

 2. . …..………...…………..…………….......................….. อายุ……..….ป2   อยู�บ�านเลขท่ี…………………..…..  ซอย……………….… 
                 Age                years    Residing at No.          Soi  

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ 
Road         Kwaeng                   Khet        Province  Postal code                  or
  

  3. .…..………...…………..…………….......................….. อายุ……..….ป2   อยู�บ�านเลขท่ี…………………..…..  ซอย……………….… 
                 Age                 years    Residing at No. 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ 
Road                 Kwaeng                   Khet        Province  Postal code                  or
  

4. นายอภิชาติ อาภาภิรม  ตําแหน�ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 74 ป2 อยู�
บ�านเลขท่ี 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร�าว 23) ถนนลาดพร�าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Abhichart  Arbhabhirama, Position  Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 74 years, resides at 39/5 Soi 
Arbhabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok or 

5. นายไพโรจนC วโรภาษ ตําแหน�ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 69 ป2 อยู�บ�านเลขท่ี 
87 ซอยลาดพร�าว 102  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, 
Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok.. or 

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศC    ตําแหน�ง  ประธานกรรมการ (มิได�เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 71 ป2 อยู�บ�านเลขท่ี 26/3 
ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position  Chairman (not an independent director), age 71 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, 
Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.   

  

ติดอากรแสตมป์ 

�� บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปIนผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมผู�ถือหุ�น
สามัญ คร้ังท่ี 19 ซ่ึงกําหนดประชุมกันในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอรC 
เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

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. 19 which will be held on April 
23, 2021 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang Thungwatdon, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and 
place as may be adjourned. 

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 
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…………………………………………….ผู�มอบฉันทะ 
Signed     Grantor 

       (………………………………………….) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 
 
 
ลงช่ือ…………………………………………....ผู�รับมอบฉันทะ 
Signed     Grantee 

       (………………………………………….) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 
 

 
หมายเหตุ / Remarks 
ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปIนผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยก
จํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 
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 

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

(3) ข�าพเจ�า………………………….………………………….….สัญชาติ………..……. อยู�บ�านเลขท่ี …...………ถนน…………………………………… 
I/We                                       Nationality          Residing at No.      Road 

แขวง…………………..………..…… เขต……………..…………………..……..จังหวัด…………………………………..… รหัสไปรษณียC……………………….… 
Kwaeng      Khet            Province   Postal code 

 
(4) เปIนผู�ถือหุ�นของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ิน…………..……………………………..….หุ�น 

being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding                                                      shares in total 

และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ.......................................... เสียง ดังน้ี 
and voting rights                                              votes divided as follows: 

  หุ�นสามัญ ........................................ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ....................................... เสียง 
  Common share   shares with voting rights               votes 

  หุ�นบุริมสิทธ์ิ ..................................... หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ....................................... เสียง 
  Preferred share   shares with voting rights                votes 

(3) ขอมอบฉันทะให�        1. …..………...…………..……………………..    อายุ……..…..….ป2 อยู�บ�านเลขท่ี………..… ซอย……………….… 
wish to appoint                Age                  years   Residing at No.          Soi 

 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ 
Road         Kwaeng                   Khet        Province  Postal code                  or
   

 2. . …..………...…………..…………….......................….. อายุ……..….ป2   อยู�บ�านเลขท่ี…………………..…..   ซอย……………….… 
                 Age               years   Residing at No. 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ 
Road         Kwaeng                   Khet        Province  Postal code                  or
  

  3. .…..………...…………..…………….......................….. อายุ……..….ป2   อยู�บ�านเลขท่ี…………………..…..   ซอย……………….… 
                 Age              years   Residing at No. 

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ 
Road                 Kwaeng                   Khet        Province  Postal code                  or
  

4. นายอภิชาติ อาภาภิรม  ตําแหน�ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 74 ป2 อยู�
บ�านเลขท่ี 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร�าว 23) ถนนลาดพร�าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Abhichart  Arbhabhirama, Position  Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 74 years, resides at 39/5 Soi 
Arbhabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok or 

5. นายไพโรจนC วโรภาษ ตําแหน�ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 69 ป2 อยู�บ�านเลขท่ี 87 
ซอยลาดพร�าว 102  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang 
Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok.. or 

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศC    ตําแหน�ง  ประธานกรรมการ (มิได�เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 71 ป2 อยู�บ�านเลขท่ี 26/3 
ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position  Chairman (not an independent director), age 71 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, 
Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.   

  

ติดอากรแสตมป์ 

�� บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปIนผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมผู�ถือหุ�น
สามัญ คร้ังท่ี 19 ซ่ึงกําหนดประชุมกันในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอรC 
เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

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. 19 which will be held on April 
23, 2021 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang Thungwatdon, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and 
place as may be adjourned. 

(4)  ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังน้ี  ดังน้ี 
   I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:   

 วาระท่ี 1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 18 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563 
Agenda            Subject:   To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 18 on April 20, 2020. 

 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 2  เร่ือง  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป2ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
Agenda            Subject:      To consider and acknowledge the company’s operating  results for  the  year  ended  December 31, 2020. 

 

วาระท่ี 3  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป2ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
Agenda            Subject:      To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2020. 

 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 4.1  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป2 2563 
 Agenda               Subject:  To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2020. 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 4.2  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติการจ�ายปKนผลสําหรับป2 2563 
Agenda                Subject:   To consider and approve dividend payment for the year 2020. 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 5.1  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda                 Subject:  To consider and appoint new directors to replace the retiring directors 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
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                                  การแต�งต้ังกรรมการท้ังชุด / The appointment of all Directors 

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
                                   การแต�งต้ังกรรมการเปIนรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows: 
 1.  ชื่อกรรมการ ดร. ปKญจะ เสนาดิสัย 
   Director Name Dr. Panja Senadisai  

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
 2.  ชื่อกรรมการ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
               Director Name Mr. Kampanart Lohacharoenvanich  

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 3.  ชื่อกรรมการ ดร. วิศิษฐCองคCพิพัฒนกุล 
               Director Name  Dr. Visit Ongpipatanakul 

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 4.  ชื่อกรรมการ ศาสตราจารยC ดร. อาณัติ ลีมัคเดช 
              Director Name Professor Dr. Arnat Leemakdej  

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
วาระท่ี 5.2  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
Agenda                Subject:  To consider and approve directors’ remuneration 

1)   พิจารณารับทราบการจ�ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป2 2563 
To acknowledge extra remuneration for the year 2020 

2)   พิจารณาและอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการประจําป2 2564 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2021 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 6  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีสําหรับป2  2564 
Agenda            Subject:      To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2021 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

วาระท่ี 7  เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ�นกู� 
Agenda             Subject:     To consider and approve the increase of issuance and offering of the Debentures limit 

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                      เห็นด�วย/Approve  ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม�เปIนไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให�ถือว�าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม�ถูกต�องและไม�ใช�เปIนการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น 

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)  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม�ได�ระบุความประสงคCในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว�ไม�ชัดเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข�อเท็จจริงประการใด 
ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต�กรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไม�ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 

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.................................................................ผู�มอบฉันทะ 
Signed                   Grantor 

     (..................................................................) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 
Date 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู�รับมอบฉันทะ 
Signed                   Grantee 

     (.................................................................) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 

     Date 

หมายเหตุ  
1.  ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปIนผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยก

จํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 
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.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปIนรายบุคคล 
 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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว�าวาระท่ีระบุไว�ข�างต�น  ผู�รับมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ในใบประจําต�อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําต�อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปIนผู�ถือหุ�นของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
  Grant of proxy as a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited 
   

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 19 ในวันท่ี 23 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ี
ทาวเวอรC เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 19 which will be held on April 23, 2021 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 
South Sathorn Road, Kwang Thungwatdon, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

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

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

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

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

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

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 

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

(ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ข. 

หนา้ที� 35 หน้า.................ของจาํนวน...............หน้า 

วาระท่ี............เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการแต�งต้ังกรรมการใหม�แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต�อ) 
Agenda             Subject:  To consider and appoint new directors to replace the retiring directors (con’t) 

 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

         ช่ือกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด�วย/Approve   ไม�เห็นด�วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain 

 
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�ารายการในใบประจําต�อแบบพิมพCหนังสือมอบฉันทะถูกต�องและเปIนความจริงทุกประการ 

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

ลงช่ือ.................................................................ผู�มอบฉันทะ 

Signed                  Grantor 

     (..................................................................) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 
 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู�รับมอบฉันทะ 

Signed                  Grantee 

     (.................................................................) 
วันท่ี ..................../........................./.................... 
Date



 

หนา้ที� 36  

ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 5 
 

ข�อบังคับของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู�ถือหุ�น 

 
ข�อ 17. ให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑCและวิธีการดังต�อไปน้ี 

1) ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท�ากับหน่ึงหุ�นต�อหน่ึงเสียง 
2) ผู�ถือหุ�นแต�ละคนจะต�องใช�คะแนนเสียงท่ีมีอยู�ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปIนกรรมการก็

ได� แต�จะแบ�งคะแนนเสียงให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม�ได� 
3) บุคคลซ่ึงได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปIนผู�ได�รับการเลือกต้ังเปIนกรรมการเท�าจํานวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันให�ผู�เปIนประธานเปIนผู�ออกเสียงช้ีขาด 

ข�อ 18. ในการประชุมสามัญประจําป2ทุกคร้ัง กรรมการจะต�องออกจากตําแหน�งอย�างน�อยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ�า
จํานวนกรรมการจะแบ�งออกให�เปIนสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�เคียงท่ีสุดกับส�วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งในป2แรก และป2ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให�จับสลากว�าผู�ใดจะออก ส�วนป2
หลัง ๆ ต�อไป ให�กรรมการท่ีอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดเปIนผู�ออกจากตําแหน�ง 

 กรรมการผู�ออกจากตําแหน�งไปน้ันอาจจะเลือกเข�ารับตําแหน�งอีกก็ได� 
ข�อ 22. ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น อาจลงมติให�กรรมการคนใดออกจากตําแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า

สามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง (1/2) ของ
จํานวนหุ�นท่ีถือโดยผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข�อ 33. การจ�ายเงินค�าตอบแทนและบําเหน็จให�แก�กรรมการให�เปIนไปตามมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงประกอบ ด�วยคะแนนเสียงไม�
น�อยกว�าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 

 กรรมการมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนCตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข�อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเปIนจํานวนแน�นอนหรือวางเปIนหลักเกณฑC
และจะกําหนดไว�เปIนคราวๆ ไป หรือจะให�มีผลตลอดไปจนกว�าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได� 

 ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม�กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ�างของบริษัท ซ่ึงได�รับเลือกต้ังเปIนกรรมการ 
ในอันท่ีจะได�รับค�าตอบแทนและผลประโยชนCในฐานะท่ีเปIนพนักงาน หรือลูกจ�างของบริษัท 

 การจ�ายค�าตอบแทนตามวรรคข�างต�นจะต�องไม�ขัดหรือแย�งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการท่ีเปIนอิสระตามท่ีกฎหมายว�า
ด�วยหลักทรัพยCและตลาดหลักทรัพยCจะกําหนด 

ข�อ 34. การประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทให�จัดขึ้น ณ ท�องท่ีอันเปIนท่ีตั้งสํานักงานใหญ�ของบริษัท หรือจังหวัดใกล�เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

ข�อ 35. ให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นอย�างน�อยป2ละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช�นว�าน้ีให�เรียกว�า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล�าว
ให�จัดให�มีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบป2บัญชีของบริษัท  

 การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่น ๆ ให�เรียกว�า “ประชุมวิสามัญ” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึง

ในห�า (1/5) ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด หรือจํานวนผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าย่ีสิบห�า (25) คน ซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�
น�อยกว�าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมดเข�าช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร�องขอให�คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู�ถือหุ�นก็ได� โดยในหนังสือร�องขอน้ันจะต�องระบุว�าให�เรียกประชุมเพ่ือการใดไว�ให�ชัดเจน คณะกรรมการต�องจัด
ประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 
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ข�อ 36. ในการบอกกล�าวเรียกประชุมผู�ถือหุ�นน้ัน ให�คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน  เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมพร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว�าเปIนเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พร�อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล�าว และจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นและนายทะเบียน
ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วันก�อนวันประชุม 

 อน่ึงคําบอกกล�าวเรียกประชุมผู�ถือหุ�นน้ัน ให�โฆษณาในหนังสือพิมพC ไม�น�อยกว�าสาม (3) วันก�อนวันประชุม 
ข�อ 37. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีจํานวนผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) เข�าร�วมประชุมไม�น�อยกว�าย่ีสิบห�า (25) 

คนหรือไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน
หุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จึงจะครบเปIนองคCประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นคร้ังใด เม่ือล�วงเวลานัดไปแล�วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าร�วมประชุม
ไม�ครบเปIนองคCประชุมตามท่ีกําหนดไว� หากว�าการประชุมผู�ถือหุ�นน้ันได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ การประชุมเปIนอัน
ระงับไป ถ�าการประชุมผู�ถือหุ�นน้ันมิใช�เปIนการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม� และให�ส�งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วันก�อน วันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม�จําเปIนต�องครบองคCประชุม 

ข�อ 38. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ผู�ถือหุ�นจะมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได� การมอบฉันทะจะต�อง
ทําเปIนหนังสือลงลายมือช่ือผู�มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให�มอบแก�ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกําหนดไว� ณ สถานท่ีประชุมก�อนผู�รับมอบฉันทะเข�าประชุม และอย�างน�อยให�มี
รายการดังต�อไปน้ี 
ก. จํานวนหุ�นท่ีผู�มอบฉันทะน้ันถืออยู� 
ข. ช่ือผู�รับมอบฉันทะ 
ค.  คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ข�อ 39. ประธานท่ีประชุมต�องดําเนินการประชุมให�เปIนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว� ในหนังสือนัดประชุม เว�นแต�ท่ีประชุม
จะมีมติให�เปล่ียนลําดับระเบียบวาระด�วยคะแนนเสียง ไม�น�อยกว�าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม  

 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล�ว ผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ�นท่ี
จําหน�ายได�ท้ังหมด จะขอให�ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว�ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได�  

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม�เสร็จตามวรรคหน่ึง  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู�ถือหุ�นเสนอในท่ีประชุมไม�
เสร็จตามวรรคสองแล�วแต�กรณี และจําเปIนต�องเลื่อนการพิจารณา ให�ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมคร้ัง
ต�อไป และให�คณะกรรมการส�งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม�น�อย
กว�าเจ็ด (7) วันก�อนการประชุม ท้ังน้ีให�โฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพC ไม�น�อยกว�าสาม (3) วันก�อนวัน
ประชุมด�วย 

ข�อ 40. ประธานกรรมการเปIนประธานท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม หรือไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� 
ถ�ามีรองประธานกรรมการ ให�รองประธานกรรมการเปIนประธาน ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติ
หน�าท่ีได� ให�ผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมเลือกผู�ถือหุ�นคนหน่ึงเปIนประธานในท่ีประชุม 

ข�อ 41. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ผู�ถือหุ�นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต�อหน่ึงหุ�น 
 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นมีส�วนได�เสียเปIนพิเศษในเร่ืองใด ผู�ถือหุ�นจะไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
ข�อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะต�องได�รับความเห็นชอบด�วยคะแนนเสียงข�าง

มากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว�นแต�จะกําหนดไว�เปIนอย�างอ่ืนในข�อบังคับน้ี หรือกรณีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว� หรือในกรณีดังต�อไปน้ีจะต�องได�รับคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสําคัญให�แก�บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปIนของบริษัท 
ค. การทํา แก�ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให�เช�ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให�บุคคล

อ่ืนเข�าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคCจะแบ�งกําไรขาดทุนกัน 
ง. การแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหCสนธิ หรือข�อบังคับของบริษัท 
จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

ข�อ 43. บริษัทอาจเพ่ิมทุนของบริษัทได� ด�วยการออกหุ�นใหม�โดยมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ี (3/4) 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข�อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว�ได� ด�วยการลดมูลค�าหุ�นแต�ละหุ�นให�ตํ่าลง หรือลดจํานวนหุ�นให�
น�อยลง โดยมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ข�อ 51. การกู�เงินของบริษัทโดยการออกหุ�นกู�เพ่ือเสนอขายต�อประชาชนหรือบุคคลอ่ืน ให�เปIนไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพยCและ
ตลาดหลักทรัพยC 
มติท่ีให�ออกหุ�นกู�ตามวรรคหน่ึงต�องใช�มติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ส่ิงท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 6 
 

แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 19 
บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ณ ห�องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอรJ เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
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แนวปฏิบัติการเข�าร�วมประชุม 

เนื่องจากการแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุJใหม� 2019 (COVID-19) 

เน่ืองด�วยสถานการณCการแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ทวีการแพร�ระบาดระลอกสอง บริษัทมีความห�วงใยในสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู�ถือหุ�น พนักงานผู�ปฏิบัติหน�าท่ี ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องทุกท�าน รวมถึงได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการ
ดําเนินการการเฝtาระวัง และปtองกันการแพร�ระบาดอย�างเข�มงวด จึงได�จัดทําแนวปฏิบัติในการเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป2 
2564 ซ่ึงสอดคล�องตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฏหมายท่ีเก่ียวข�อง ดังน้ี 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิไม�อนุญาตให�ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะ ท่ีอยู�ในกลุ�มเส่ียง เช�น เพ่ิงเดินทางไป-กลับจากประเทศ
กลุ�มเสี่ยง หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ หรือมีไข� ไอ จาม เข�าร�วมประชุม โดยเด็ดขาด ตามคําส่ังของกอง
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ท�านสามารถมอบฉันทะให�ผู�อื่นหรือกรรมการของบริษัทเข�าร�วมประชุมแทนได� โดยส�งหนังสือมอบฉันทะมาท่ีบริษัท 
ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามท่ีอยู�ของบริษัทก�อนวันประชุมล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 1 วัน  

2. บริษัทจะต้ังจุดคัดกรองผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�านอย�างเคร�งครัด ณ จุดลงทะเบียน บริเวณทางเข�า ช้ัน 25 ด�วยการ 

2.1 วัดอุณหภูมิร�างกาย  

2.2 ให�ผู�เข�าร�วมประชุม กรอกแบบสอบถามเพ่ือการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโควิด 19  (ตามส่ิงท่ีส�งมา
ด�วย 2) และนําส�งให�เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียน ท้ังน้ีในกรณีท่ีท�านปกปRดข�อมูลด�านสุขภาพหรือ
ประวัติการเดินทางของท�าน อาจถือเปIนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต�อ พ.ศ. 2558 

2.3 ให�ผู�เข�าร�วมประชุมทําความสะอาดมือด�วยแอลกอฮอลC เจล 

2.4 ให�ผู�เข�าร�วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส�หน�ากากอนามัย และ/หรือหน�ากากผ�า ตลอดระยะเวลาท่ีร�วมงาน เพ่ือ
สุขอนามัยท่ีดีของตนเองและส�วนรวม 

ในกรณีท่ีพบผู�เข�าร�วมประชุมมีความเส่ียง หรือไม�ยินยอมเข�าร�วมการคัดกรอง หรือไม�ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ี
บริษัทกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม�อนุญาตให�เข�าร�วมประชุม ท�านสามารถมอบฉันทะให�กรรมการของ
บริษัทเข�าร�วมประชุมแทนได� 

3. ภายในห�องประชุม จะจัดท่ีน่ังให�ผู�เข�าร�วมประชุมเว�นระยะห�างระหว�างเก�าอ้ีประมาณ 1 เมตร  และห�ามมิให�ผู�เข�าร�วม
ประชุมย�ายหรือเล่ือนเก�าอ้ีท่ีจัดให�ในทุกกรณี  

4. บริษัทจะงดการแจกของว�าง งดเสิรCฟชา กาแฟ และงดการรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด 
เน่ืองจากการรับประทานอาหารและ/หรือเคร่ืองด่ืมเปIนเหตุให�ไม�สามารถสวมหน�ากากอนามัย/ผ�าได�ตลอดเวลา 
รวมถึงการงดแจกรายงานประจําป2 และรายงานความย่ังยืนประจําป2 2563 ในแบบรูปเล�มในวันประชุม เพ่ือลดการ
สัมผัสส่ิงของร�วมกับผู�อ่ืนและเพ่ือความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู�เข�าร�วมงานทุกท�าน 

5. หากผู�ถือหุ�นท�านใดมีความประสงคCส�งคําถามเก่ียวกับวาระการประชุมล�วงหน�า สามารถส�งได�ท่ี ir@trinitythai.com 
ก�อนวันประชุมอย�างน�อย 1 สัปดาหC เพ่ือท่ีบริษัทจะรวบรวมและนําเสนอในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

 


