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เรียน

ทานผูถือหุน
หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19

คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19 ในวันศุกรCที่ 23
เมษายน 2564 เวลา 14.00น. ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรC เลขที่ 179 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563
ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป1สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรไดรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป2 2563

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป1สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป2สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป8นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป1 2563
4.1 อนุมัติการจัดสรรกําไรเป;นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป1 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
กฎหมาย

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 5,787,334 บาทเปIนเงินสํารองตาม

4.2 อนุมัติจายเงินป8นผลสําหรับป1 2563
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติจายเงินปKนผลจากผลการดําเนินงานป2 2563 ในอัตราหุน
ละ 0.50 บาท หรือคิดเปIนอัตราการจายเงินปKนผลประมาณรอยละ 76 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเปIนไปตาม
นโยบายการจายเงินปKนผลของบริษัท โดยบริษัทจายจากกําไรที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 20
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันที่ 2 เมษายน 2564 และกําหนดวันจายเงินปKนผลวันที่
11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิ ทธิในการรับเงินปKนผลดั งกลาวยั งมี ความไมแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุ มัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2 2564

หน้าที 1

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
5.1 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระไดแก 1) นายปKญจะ เสนาดิสัย 2) นายวรฑา คงแสน
อิสระ 3) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช และ 4) นายวิศิษฐC องคCพิพัฒนกุล
ทั้งนี้ นายวรฑา คงแสนอิสระ ไดแจงความประสงคCตอประธานกรรมการถึงการไมตอวาระกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 3 ทานกลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปIนผูมีความรู ความสามารถและมีประสบการณCครบถวน อีกทั้งมี
ผลงานในการรวมบริหารกิจการของบริษัทดวยดีตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง ซึ่งนายปKญจะ เสนาดิสัย และนาย
กัมปนาท โลหเจริญวนิช เปIนกรรมการอิสระดวยโดยมีคุณ สมบัติสอดคลองกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด
และเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งศาสตราจารยC ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ซึ่งเปIนผูมีความรู ความสามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายวรฑา คงแสนอิสระ
5.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณารับทราบการจายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2563
จํานวนไมเกิน 7,500,000 บาท และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการป2 2564 จํานวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบงเปIน
คาเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสําหรับป2 2564 จํานวนไมเกิน 5,500,000 บาท และกําหนดวงเงินบําเหน็จกรรมการ
ป2 2564 จํานวนไมเกิน 10 ลานบาท
การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และขอบังคับบริษัทขอที่ 33กําหนดใหการจาย
คาตอบแทนกรรมการใหเปIนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป1 2564
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 1)
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนทC ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ 3) นางสาวพิมพCใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
หรือ 4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ 5) นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ 6) นางสาวสุมนา พันธCพงษCสานนทC ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5872 หรือ 7) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 ทําหนาที่ผูสอบ
บัญชีประจําป2 2564 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 800,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมคาสอบบัญชีสําหรับบริษัท
และบริษัทยอยเปIนจํานวน 2,500,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ขางตนเปI นผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และในกรณี ที่ผูสอบบัญ ชีคนใดคนหนึ่ ง
ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกู
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูเปIนจํานวนไมเกิน 3,000
ลานบาท ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 3 และใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจาหนาที่บริหารมอบหมายเปIนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละคราว อาทิ
หน้าที 2

เชน มูลคาตราไวตอหนวย จํานวนหุนกู อายุหุนกู ประเภทหุนกู รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกําหนด
หลักประกัน ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชําระดอกเบี้ย การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู และ/
หรือนายทะเบียนหุนกู รวมทั้งมีอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนาย และ/หรือผูรับประกันการจัดจําหนาย และการกระทํา
นิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จําเปIน รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานหรือหนวยราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อใหเปIนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนCสูงสุดกับบริษัท
การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 145 และขอบังคับบริษัทขอที่ 51 กําหนดใหการ
ออกหุนกูใหเปIนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
อนึ่งในการประชุมตามกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19
ในวันศุกรCที่ 12 มีนาคม 2564
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน หากทานประสงคCจะแตงตั้งใหบุคคลอื่น
เขารวมประชุมแทน โปรดกรอกขอความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารที่
กําหนดใหประธานกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการกอนการเริ่มประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
โดยคําสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศC)
ประธานกรรมการ

หน้าที 3

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกรCที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรC เลขที่ 179
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ผูเขารวมประชุม
บริษัทไดปRดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 19 คน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 20
คน รวมทั้ งสิ้ น 39 คน รวมเปI น จํ า นวนหุ นทั้ งสิ้ น 83,167,099 หุ น จากจํ า นวนหุ นทั้ งหมดของบริ ษั ท ที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระแลว
199,188,966 หุน หรือคิดเปIนรอยละ 41.75 ครบองคCประชุมตามขอบังคับของบริษัท ประธานจึงเปRดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่
18
เริ่มการประชุม
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศC ประธานกรรมการ ไดกลาวตอนรับผูถือหุน ประธานแจงจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม ซึ่งครบ
องคCประชุมตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดปRดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. กอนเขาวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได
แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม เพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมเปIนไปอยางถูกตองครบถวน ดังนี้
1. ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนที่สงหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทไวนั้น บริษัท
ไดบันทึกคะแนนตามความประสงคCของทานในแตละวาระไวแลว และจะนับรวมในการลงมติแตละวาระตอไป
3. ในทุกวาระ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอใหยกมือ และเมื่อประธาน
อนุญ าตแลว และขอใหทุกทานเขียนลงกระดาษและนําสงใหเจาหนาที่ ของบริษั ท เพื่อ ไมใหตองมี การใชไมโครโฟน
รวมกัน โดยขอใหระบุในกระดาษคําถามเพื่อแถลงตอที่ประชุมดวยวา เปIนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอ
ความคิดเห็นหรือคําถาม เลขานุการที่ประชุมจะเปIนนําเสนอแทนใหที่ประชุมรับทราบและขอใหเสนอความคิดเห็นหรือ
คําถามที่ตรงกับวาระเทานั้น หากประสงคCจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอใหเสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระตางๆ แลว
4. เลขานุ ก ารที่ ประชุม จะแจงจํ า นวนคะแนนเสี ยงที่ จะตองใชเปI นมติ ที่ ป ระชุ ม ในแตละวาระใหที่ ประชุ ม ทราบกอน
ลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปIนอยางอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปIนเอกฉันทC
6. ในกรณีที่ผูถือหุนตองการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกตางไปจากขอเสนอ ใหกรอกบัตรลงคะแนนของ
วาระนั้น (สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) และจัดสงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสําหรับวาระนั้น
7. สําหรับกรณีที่ถือเปIนบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไมชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เชนลงคะแนนเสียงเกินหนึ่ง
ชอง หรือกรณีที่มีการขีดฆาในบัตรลงคะแนนโดยไมลงชื่อกํากับบริเวณที่ขีดฆานั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนน
เสียง (ยกเวนในกรณีคัสโตเดียน) เปIนตน
ทั้ งนี้ เพื่ อ ไมเปI นการเสีย เวลาของทานผู ถือ หุ น ในระหวางการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ ง ประธานอาจ
พิจารณานําเสนอวาระตอไปกอนได แลวจึงแจงผลคะแนนเมื่อแลวเสร็จ
เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดเปRดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปIนกรรมการบริษัทลวงหนาโดยเผยแพรหลักเกณฑCและขั้นตอนในการนํา เสนอผานเว็บไซตCของบริษัทและ
ชองทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพยCแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีกําหนดใหนําสงไมเกินวันที่ 18 กุมภาพันธC
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2563 ซึ่งปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดนําเสนอแตอยางใด นอกจากนี้บริษัทไดเปRดโอกาสใหผูถือหุนตั้งคําถามตามวาระตางๆผานทาง
เว็บไซตCกอนการประชุม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดไดตั้งคําถามเขามาเชนกัน
จากนั้น เลขานุการบริษัทไดรายงานวากรรมการเขารวมประชุม คิดเปIนสัดสวนรอยละ 90 และแนะนํากรรมการ กรรมการ
อิสระและผูบริหารที่เขารวมประชุม พรอมทั้งผูสอบบัญชี ดังนี้
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดแก
1. คุณปKญจะ เสนาดิสัย ซึ่งดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนดวย
2. คุณไพโรจนC วโรภาษ
3. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช
กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไมเปIนผูบริหารไดแก
1. นายแพทยCนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศC
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
3. คุณสรยุตมC พรหมพจนC
4. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ
กรรมการ
กรรมการและผูบริหาร ไดแก
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณC
ดํ า รงตํ า แหนงประธานเจาหนาที่ บ ริ ห าร และกรรมการอํ า นวยการของบริ ษั ท
หลักทรัพยC ทรีนีตี้ จํากัด
2. คุณวิศิษฐC องคCพิพัฒนกุล
ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทหลักทรัพยC ทรีนีตี้ จํากัด
ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการของบริษัทหลักทรัพยC ทรีนีตี้ จํากัด เปIนผูบริหาร
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศCแสน
สูงสุดดานบัญชีการเงิน
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ คือ
1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เนื่องจากมีปKญหาเรื่องสุขภาพ
ตัวแทนผูสอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคุณปKทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสํานักงาน อีวาย
จํากัด
เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผูเขารวมประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมขอใหผูเขารวมประชุมทุกทาน
สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ อยูในหองประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
สถานที่ที่เปIนจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน
สําหรับขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบไดจากสิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 5 (หนา 37-39) ในหนังสือเชิญประชุม
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดซักถามหรือมีความเห็นเปIนอยางอื่น ประธานกลาวเปRดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี้
วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ประธานรายงานวาคณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแลวเห็นวาตรงตามมติที่ประชุมผูถือหุน จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งไดสงสํา เนาใหผูถือหุนทุกทาน
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
มติ
การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย 83,167,099 เสียง คิดเปIนรอยละ 100 ไมมีผูงดออกเสียง ไมมีผูไมเห็น
ดวย และไมมีบัตรเสีย จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17 ตามที่เสนอ
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วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป1สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานขอใหคุณชาญชัย กงทองลักษณC ประธานเจาหนาที่บริหาร เปIนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตลาดหุนไทยในป2 2562 ใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.01 ปKจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นในป2 2562 ที่สงผลตอภาวะการซื้อขาย
ของตลาด ไดแก สงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตตนป2ทําใหผูผลิตทั่วโลกมีการชะลอกําลังการผลิต สงผลลบตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดหุนเกิดใหม เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สํา คัญของไทย คือการสงออก ไดรับผลกระทบจากสงคราม
การคา และคาเงินบาทที่แข็งคาตลอดทั้งป2 จากปKจจัยดังกลาวสงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยCผันผวนตลอดทั้งป2โดยปรับตัวจากสิ้นป2
2561 ที่ 1,564 จุด เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1,741 จุดในเดือนมิถุนายน และลดลงอยางตอเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปRดที่ 1,580 จุด มูลคาการ
ซื้อขายหลักทรัพยCเฉลี่ยตอวันทั้งป2อยูที่ 53,192 ลานบาท ลดลงจากป2 2561 ที่ 57,674 ลานบาท บริษัทมีสวนแบงการตลาดป2 2562 ที่
รอยละ 1.35 ลดลงจากป2 2561 ที่รอยละ 1.66
ในป2 2562 นักลงทุนรายยอยมีบทบาทลดลง โดยสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยCของนักลงทุนรายยอยอยูที่รอยละ 34
จากป2 2561 ที่มีสัดสวนรอยละ 41 ขณะที่นักลงทุนสถาบันตางประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 41 จากป2 2561 ที่มีสัดสวน
รอยละ 36 สวนนักลงทุนประเภทอื่น เชน บัญชีบริษัทหลักทรัพยC และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดสวนการซื้อขายใกลเคียงเดิม
ทั้งนี้ภาพรวมตลอดป2 2562 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 51,340 ลานบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพยCมีสถานะซื้อสุทธิ
14,914 ลานบาท ขณะที่นักลงทุนตางประเทศมีสถานะขายสุทธิ 44,791 ลานบาท และนักลงทุนรายยอยมีสถานะขายสุทธิ 21,463
ลานบาท
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีปริมาณการซื้อขายใกลเคียงกับป2 2561 โดยมีปริมาณสัญญาจาก 104 ลานสัญญาในป2 2561
และ ป2 2562 สําหรับป2 2562 Single Stock Futures ยังคงไดรับความนิยมสูงสุด ดวยปริมาณการซื้อขายรอยละ 49.84 ของจํานวน
สัญญาทั้งหมด รองลงมาไดแก SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายรอยละ 40.61 ของจํานวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่สภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและความกังวลจากปKญหาภูมิรัฐศาสตรCทําใหความตองการลงทุนในผลิตภัณฑCโลหะมีคาเพิ่มสูงขึ้น โดย Gold
Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเปIน 7.57 ลานสัญญา หรือคิดเปIนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 73.7 ปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยตอวัน
ของป2 2562 อยูที่ 428,369 สัญญาซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป2 2561 ที่มีจํานวน 426,213 สัญญา บริษัทมีสวนแบงการตลาดในตลาด
สัญญาซื้อขายลวงหนารอยละ 0.62 ลดลงจากป2 2561 ที่รอยละ 0.72 ทั้งนี้ เปIนผลจากการแขงขันดานราคาที่เพิ่มขึ้น ทําใหลูกคามี
การซื้อขายผานบริษัทลดลง
ทั้งนี้ กลุมนักลงทุนหลักยังคงเปIนนักลงทุนรายยอยในประเทศ โดยในป2 2562 สัดสวนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนราย
ยอยในประเทศเทากับรอยละ 49 สําหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนตางประเทศมีสัดสวนปริมาณการซื้อขายอยูที่รอยละ
33 และรอยละ 18 ตามลําดับ
บริษัทประสบความสําเร็จในการจัดการกองทุนสวนบุคคล ทรัพ ยCสินภายใตการบริหารจัดการมีการเจริญเติ บโตถัวเฉลี่ ย
23.42 % ตอป2 ตลอด 14 ป2ที่ผานมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของป2ที่ผานมามีผลอยางยิ่งในการตัดสินใจใชบริการของผูลงทุน
กลาวคือ ป2 2562 เปIนป2ที่มีแตความผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพยCเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1,741 จุดในเดือนมิถุนายน และลดลงอยางตอเนื่อง
จนถึงเดือนธันวาคม กองทุนของบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.93% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SETTRI ใหผลตอบแทน
4.29% ลูกคายังคงมีความมั่นใจใชบริการ โดยมูลคาทรัพยCสินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,090 ลานบาท ณ สิ้นป2 2561 เปIน 3,826 ลาน
บาท ณ สิ้นป2 2562 หรือคิดเปIนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 24
ทางดานวาณิชธนกิจ ในป2 2562 บริษัทเปIนที่ปรึกษาและผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยC 2 บริษัทไดแก บริษัท แอlบ
โซลูท คลีน เอ็นเนอรCจี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทบริหารสินทรัพยC กรุงเทพพาณิชยC จํากัด (มหาชน) ซึ่งประสบความสําเร็จในการขาย
และการเขาซื้อขายในตลาดหลั กทรัพยCเปIนอยางดี นอกจากนั้นไดมีการจัดจําหนายหุนกูระยะสั้นและหุนกูระยะยาวของบริษัทจด
ทะเบียน 2 บริษัท และเขารวมเปIนผูจัดจําหนายหลักทรัพยC 5 บริษัท รวมทั้งเปIนที่ปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยC และ MAI ซึ่งอยูระหวางดําเนินการจํานวน 6 บริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ 4 บริษัท
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บริษัทยั งใหความสํา คั ญในการบริหารงานอยางมี จริยธรรม โดยสอดคลองกับขอพึ งปฏิ บัติข องการกํ า กับดู แลกิจการที่ ดี
บริษัทไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําป2 2562
เปIนบริษัทจดทะเบียนที่ไดคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งไดรับการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมผูถือหุนป2 2562 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเปIนตัวอยาง” มาอยางตอเนื่อง
ตามที่บริษัทไดรับการรับรองเปIนสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมฯ เมื่อป2 2558 รวมทั้งไดรับการประเมินโดยสถาบั น
ไทยพัฒนCในโครงการประเมินการดําเนินการเพื่อความยั่งยืนดานการปtองกันและตอตานการทุจริตและคอรCรัปชั่น อยูในระดับ 4 คือ
Certified บริษัทไดรับการพิจารณาตออายุฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตจากคณะกรรมการ
แนวรวมฯ ในป2 2561 แสดงใหเห็นวาบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปtองกันและตอตานการทุจริตและคอรCรัปชั่นในทุก
รูปแบบที่ครบถวนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทยอย
ผลการดําเนินงานของบริษัทในป2 2562 มีความผันผวนระหวางแตละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพยC บริษัทมีรายไดรวม
675 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป2 2561 ที่มีรายไดรวม 623 ลานบาท ซึ่งรายไดหลักของบริษัทมาจาก
• รายไดคานายหนาลดลงจาก 261 ลานบาทในป2 2561 เปIน 170 ลานบาท คิดเปIนอัตราลดลงรอยละ 35 เปIนผลจาก
การแขงขันในสวนของอัตราคาคอมมิชชั่น และปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายยอยที่ลดลงอยางมาก
• รายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 57 ลานบาทในป2 2561 เปIน 207 ลานบาทจากคาธรรมเนียมจัดจําหนาย
ที่เพิ่มขึ้น
• รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยCลดลงจาก 123 ลานบาทในป2 2561 เปIน 98 ลานบาทตามมูลคาเงิน
ใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยCที่ลดลงในระหวางป2 2562
• กําไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม 39 ลานบาท ลดลงจากป2 2561 ที่มีกําไรจากเงินลงทุนรวม 78 ลานบาท เปIนผลจากความ
ผันผวนของตลาดตลอดทั้งป2
• ดอกเบี้ยและเงินปKนผลรวมเพิ่มขึ้นจาก 73 ลานบาทในป2 2561 เปIน 107 ลานบาทในป2 2562 เกิดจากรายไดดอกเบี้ย
จากลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในป2 2562 จาก 21 ลานบาทเปIน 60 ลานบาท
• รายไดคาที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นจาก 18 ลานบาทเปIน 44 ลานบาท จากการใหคําปรึกษาดานการวางระบบงานของบริษัท
ยอยแกบริษัทที่อยูระหวางเตรียมเขาจดทะเบียน
สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 535 ลานบาทในป2 2561 เปIน 558 ลานบาท โดยคาใชจายหลักที่
เปลี่ยนแปลงคือ
• คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 48 ลานบาท เปIน 62 ลานบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมที่ใชเพื่อการชําระ
ราคา เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยC และเงินใหกูยืมอื่น
• คาใชจายอื่นเพิ่ มขึ้นจาก 85 ลานบาท เปIน 107 ลานบาทเปIนผลจากการเพิ่ มขึ้นของคาใชจายที่ผันแปรกับการจัด
จําหนายหลักทรัพยCที่เพิ่มขึ้นในป2 2562
บริษัทจึงมีกําไรกอนภาษีเงินได 117 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 88 ลานบาทสําหรับป2 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 32 ในขณะที่กําไร
สุทธิป2 2562 มีจํานวน 94 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิป2 2561 จํานวน 68 ลานบาทคิดเปIนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 38
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนสําหรับป2 2562 รอยละ 6.02 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.32 ในป2 2561
รายละเอียดตางๆ ผูถือหุนสามารถพิจารณาเพิ่มเติมไดจากรายงานประจําป2 ที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
คุณชาญชัยไดแจงตอที่ประชุมวาสําหรับวาระนี้ไมมีการลงมติ เปIนเพียงการชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําป2 2562 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยไดเปRดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
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ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม จึงสรุปวาที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป2 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป1สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานขอใหคุณสุวรรณี ลิมปนวงศCแสน รองกรรมการผูจัดการเปIนผูรายงานสาระสําคัญของงบการเงิน
คุณสุวรรณีไดรายงานสาระสําคัญของงบการเงินสําหรับป2สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดย
ผูสอบบัญชีแลว ขอมูลที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนมีดังนี้
• บริษัทมีสินทรัพยCรวม 4,401 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,922 ลานบาทเมื่อ สิ้นป2 2561 ซึ่งประกอบดวยรายการที่สําคัญ
ไดแก เงินลงทุนในหลักทรัพยCจํานวน 1,008 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 723 ลานบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยCและสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาสุทธิจํานวน 1,785 ลานบาท ลดลงจาก 2,249 ลานบาท และเงินใหกูยืมอื่นจํา นวน 1,224 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก 613 ลานบาท
• ในสวนของหนี้ สินรวมของบริษัทมี หนี้ สินรวม 2,824 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่ อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อ สิ้นป2 2561 ที่ มี
จํานวน 2,370 ลานบาท รายการหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เงินกูยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,081 ลานบาทเมื่อสิ้นป2 2561 เปIน
2,413 ลานบาทเมื่อสิ้นป2 2562 ซึ่งรวมหุนกูและตั๋วเงินระยะสั้นจํานวน 1,408 ลานบาท เพื่อใชสําหรับการชําระราคา
และเงินใหกูยืมในระหวางป2
• สวนของผูถือหุนของบริษัทมีจํานวน 1,577 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นป2 2561 ที่มีจํานวน 1,552 ลานบาท เปIนผล
จากบริษั ทมี ผลกําไรในป2 2562 จํานวน 94 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปK นผลจากผลการดําเนินงานป2 2561
จํานวน 40 ลานบาท ขาดทุนยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 25 ลานบาท
• ดานรายไดและคาใชจาย เปIนไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แลว
งบการเงิ น ดั ง กลาวไดผานการพิ จ ารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท แลว ซึ่ ง รายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผูสอบบัญชีไดแสดงในรายงานประจําป2ที่สงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญ ประชุมแลว จึ งขอเสนอใหที่ ประชุ มสมควรพิ จารณาอนุมัติ งบการเงินสํ าหรั บป2สิ้นสุดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 ดั งกลาวตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป2ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน
จากนั้นคุณสุวรรณีไดเปRดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย 83,167,099 เสียง คิดเปIนรอยละ 100 ไมมีผูไมเห็นดวย ไมมีผูงดออกเสียง
และไมมีบัตรเสีย จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติงบการเงินสําหรับป2สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป8นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป1 2562
4.1 อนุมัติจัดสรรกําไรเป;นเงินสํารองตามกฎหมาย
ประธานขอใหคุณชาญชัย กงทองลักษณC เปIนผูนําเสนอวาระนี้
คุณชาญชัยแถลงวาตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป2สวนหนึ่งไวเปIนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป2 หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถา
มี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในป2 2562 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 94,218,646 บาท จึงตองจัดสรรกําไรเปI นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 6,395,967 บาท ทําใหเงิน
สํารองตามกฎหมายมีจํานวน 73,339,933 บาท จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป2 2562
จํานวน 6,395,967 บาท
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คุณชาญชัยไดเปRดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย 83,167,099 เสียง คิดเปIนรอยละ 100 ไมมีผูไมเห็นดวย ไมมีผูงดออกเสียง
และไมมีบัตรเสีย จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 6,395,967 บาท เปIนเงินสํารองตามกฎหมาย
สําหรับป2 2562 ตามที่เสนอ
4.2 อนุมัติการจายเงินป8นผลสําหรับป1 2562
ประธานขอใหคุณชาญชัย เปIนผูนําเสนอวาระนี้
คุณชาญชัยแถลงวาตามนโยบายการจายเงินปKนผลที่บริษัทกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
และไมเกินกวากําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีขอมูลการจายเงินปKนผลป2 2559 ถึงป2 2561 และขอมูล
กําไรสุทธิและกําไรสะสมสําหรับป2 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกลาวคือ กําไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงิน
รวมมีจํานวน 94 ลานบาท และกําไรสะสมกอนจายเงินปKนผลงวดสุดทายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 260 ลานบาท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปKนผลสําหรับป2 2562 ในอัตราหุนละ 0.44 บาท คิดเปIน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 87.65 ลานบาท หรือคิดเปIนอัตราการจายเงินปKนผลประมาณรอยละ 93 ของกําไรตามงบการเงินรวม
ซึ่งเปIนไปตามนโยบายการจายเงินปKนผลของบริษัท โดยบริษัทจายจากกําไรที่ คํา นวณภาษี เงินไดนิติบุคคล อัตรารอยละ 20 เมื่ อ
คํ านวณอั ต ราการจายเงิน ปK น ผลเที ยบกั บ ราคาหุ นของบริษั ท ณ สิ้ นป2 2562 ซึ่ งอยู ที่ 3.90 บาท อัต ราผลตอบแทนตอราคาหุ น
(Dividend Yield) เทากับรอยละ 11.28 เงินปKนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยจะจายใหผูถือ
หุนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563
คุณชาญชัยไดเปRดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย 83,167,099 เสียง คิดเปIนรอยละ 100 ไมมีผูไมเห็นดวย ไมมีผูงดออกเสียง
และไมมีบัตรเสีย จึงสรุปวาที่ประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติจายเงินปKนผลจากผลการดําเนินงานป2 2562 ในอัตราหุนละ 0.44 บาท
กําหนดจายใหผูถือหุนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563
วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานขอใหคุณปKญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปIนผูนําเสนอ
5.1 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
คุณปKญจะจึงแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการของบริษัทตองออกจากตําแหนงเปIนจํานวนหนึ่งในสาม
เปIนประจําทุ กป2 และจากการเปR ดใหผูถือหุนสามารถนํา เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเปIนกรรมการ โดยมีกําหนดใหนําเสนอ
ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธC 2563 ไมปรากฎวามีการนําสงเอกสารเพื่อนําเสนอบุคคลใดตอเลขานุการบริษัท ในป2นี้กรรมการที่ตองออก
จากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ทาน ไดแก
1) นายอภิชาติ อาภาภิรม
ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย
ตําแหนง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3) นายสรยุตมC พรหมพจนC
ตําแหนง กรรมการอิสระ
4) นายชาญชัย กงทองลักษณC
ตําแหนง กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
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เพื่ อ ใหเปI นไปตามหลั กการกํ า กับดูแลกิ จการที่ ดี และเพื่ อ ใหที่ ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ และการ
ลงคะแนนเสียงเปIนไปอยางอิสระ กรรมการทั้ง 3 ทานขออนุญาตออกจากหองประชุมกอน เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณาอยางเปIนอิสระ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิ จารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
คาตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑCการสรรหาที่บริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ
ที่เกี่ยวของ การปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนC สําหรับกรรมการ
อิสระ บริษัทไดพิจารณาคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยCและตลาดหลักทรัพยC ซึ่งรายละเอียด
ของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม
จากกระบวนการกลั่ นกรองและพิ จารณาอยางรอบคอบแลว คณะกรรมการบริษั ทซึ่ งไมรวมกรรมการผูมี สวนไดเสีย จึ ง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ทานเปIนผูมีความรู ความสามารถและมีประสบการณCครบถวน อีกทั้งมีผลงานในการรวมบริหาร
กิจการของบริษัทดวยดีตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง และไมมีความสัมพันธCทางธุรกิจที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนC
ซึ่งนายอภิชาติ อาภาภิรม และนายสรยุตมC พรหมพจนC เปIนกรรมการอิสระดวยโดยมีคุณสมบัติสอดคลองกับนิยามกรรมการอิสระที่
บริษัทกําหนด และถึงแมนายอภิชาติ อาภาภิรม จะดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปIนเวลา 16 ป2 แตสามารถใหความ
คิดเห็นอยางเปIนอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพยCเปIนธุรกิจที่มีกฎระเบียบกํากับมากและปรับเปลี่ยนบอย ตองอาศัยความ
ตอเนื่องในการเขาใจธุรกิจเปIนอยางดี การดํารงตําแหนงของกรรมการเปIนระยะเวลานานจึงเปIนประโยชนCตอบริษัท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแตละทานแสดงอยูในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหนาที่ 21 ถึง 25 และลง
มติเลือกกรรมการเปIนรายบุคคล
คุณปKญจะไดเปRดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลง
มติแยกสําหรับกรรมการแตละทาน
มติ การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตั้งกรรมการแตละทาน เปIนดังนี้
ลําดับ

ชื่อกรรมการ

เห็นดวย, (%)

ไมเห็นดวย, (%)

งดออกเสียง*, (%)

1

นายอภิชาติ อาภาภิรม
นายนิติพล ชัยสกุลชัย

112
0.0001%
-

-

2

-

-

3

นายสรยุตมC พรหมพจนC

-

-

-

4

นายชาญชัย กงทองลักษณC

83,166,987
99.9999%
83,167,099
100%
83,167,099
100%
83,167,099
100%

บัตรเสีย,
(%)
-

-

-

-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง (ถามี)

สรุปวาที่ประชุมมีมติโดยเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการทั้ ง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอี กวาระหนึ่ง โดยนาย
อภิชาติ อาภาภิรม และนายสรยุตมC พรหมพจนC มีคุณสมบัติเปIนกรรมการอิสระดวย
ประธานไดแจงตอที่ประชุมใหทราบวาเมื่อเวลา 14.36 น. มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเพิ่มขึ้นจํานวน 1 คน สงผลให
จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองรวม 20 คน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน รวมเปIนจํานวนหุน
ทั้งสิ้น 83,168,099 หุน คิดเปIนรอยละ 41.75
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5.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานขอใหคุณปKญจะ เสนาดิสัย เปIนผูนําเสนอวาระนี้
คุณปKญจะแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวาหามมิใหบริษัท
จายเงิน หรือทรัพยCสินอื่นใดแกกรรมการ เวนแตจายเปIนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งขอบังคับบริษัท ขอ 33 กําหนดวา
บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนกําหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับป2 2562 และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป2 2563 ดังนี้
1) พิจารณารับทราบการจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป1 2562
ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17 ไดอนุมัติงบประมาณวงเงินบําเหน็จกรรมการไว 10 ลานบาทโดยใหอยูในอํานาจ
ของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดคาตอบแทนพิจารณาตามเกณฑCในการประเมินไดแก ผลการดํา เนินงานของบริษั ท
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั้งใชขอมูลการจายคาตอบแทนในอดีตที่ผานมา และผลสํารวจการจายคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายไดในระดับเดียวกัน และคาตอบแทนกรรมการป2ที่ผานมา
ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทในป2 2562 บริษัทมีรายได 675 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป2 2561 ในอัตรารอยละ 8.41 และกําไรสุทธิ 94
ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป2 2561 ในอัตรารอยละ 38.36 และเงินปKนผลจายผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป2 2561 ที่กําหนดจายเงินปKนผลในอัตรา
0.32 บาทตอหุนคิดเปIนจํานวนเงิน 63.6 ลานบาท ในขณะที่เงินปKนผลรวมป2 2562 อัตรา 0.44 บาทตอหุน คิดเปIนจํานวนเงิน 87.6
ลานบาท หรือคิดเปIนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 37.5
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงอนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับป2 2562 จํานวนรวม ไมเกิน 5,980,000 บาทเพิ่มขึ้นจากป2 2561 ในอัตรารอยละ 24.58 ซึ่งไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติจากผูถือหุนแลว ทั้งนี้ ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนเพิ่มอีก 0.5 เทา
สําหรับวาระนี้ไมมีการลงมติ เปIนเพียงการรายงานใหที่ประชุมรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2562 ตามที่เสนอ
คุณ ปKญ จะไดเปRดโอกาสใหผู ถือหุ นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น เมื่อ ไมมี ผูถือ หุนรายใดซั กถาม จึงสรุปวาที่ ประชุ ม
รับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2562 ตามที่เสนอ
2) พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป1 2563
สําหรับป2 2563 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการจํานวนรวม
15.5 ลานบาท โดยแบงตามประเภทการจายดังนี้
2.1) คาตอบแทนกรรมการรายเดือนสําหรับป2 2563 ในวงเงินไมเกิน 5.5 ลานบาทเทากับป2 2562 ดังนี้
• คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ใหจายประธานกรรมการ 60,000 บาทตอเดือน กรรมการ 20,000 บาทตอเดือน
• คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหจายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอเดือน
• คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 บาทตอเดือน ในกรณีที่กรรมการเปIน
คณะกรรมการในชุดยอยอื่นดวย ใหไดรับคาตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกวาเพียงชุดเดียว
2.2) วงเงิ น บํ า เหน็ จ กรรมการสํ า หรั บ ป2 2563 ไมเกิ น 10 ลานบาท และใหตั ด จายจากบั ญ ชี ข องป2 นั้ น โดยให
คณะกรรมการบริษัทเปIนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบงจายกันเอง
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2.3) สําหรับสิทธิประโยชนCอื่นที่ใหกับกรรมการ ไดแก การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ของ
บริษัทในวงเงิน 50 ลานบาท และ สวัสดิการใหแกกรรมการ ในเรื่องคารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป|วยตองพักรักษาในโรงพยาบาล และ
ความคุมครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินตอราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลําดับ
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการที่เปIนตัวเงินจํานวนรวม 15.5 ลานบาท โดยแบงเปIนคาตอบแทน
กรรมการรายเดือน 5.5 ลานบาท และวงเงินบําเหน็ จกรรมการไมเกิน 10 ลานบาท โดยใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการในการ
พิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชนCอื่นที่ใหแกกรรมการตามที่เสนอ
คุณปKญจะขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเชนเดียวกับวาระที่ผานมา คะแนนเสียง
ของวาระนี้ตองไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม กรรมการที่เปIนผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิ
ที่จะออกเสียงลงคะแนนได ไมถือวาเปIนการตัดสิทธิของผูถือหุนที่เปIนกรรมการ แตอยางไรก็ดีกรรมการที่เปIนผูถือหุนจะขอสละสิทธิ
เชนวานั้นก็ได
คุณ ปK ญ จะไดเปR ดโอกาสใหผู ถือ หุ นซั กถามหรือ แสดงความคิ ดเห็ น เมื่ อ ไมมี ผูถือ หุ นรายใดซั กถาม จึ งขอใหที่ ป ระชุ ม
พิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบดวยเห็นดวยจํานวน 83,168,099 เสียงคิดเปIนรอยละ 100 ไมมีผูคัดคาน ไมมีผูงดออก
เสียง และไมมีบัตรเสีย จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการป2 2563 จํานวนรวม 15,500,000
บาท โดยแบงเปI นคาตอบแทนกรรมการรายเดื อนจํา นวน 5,500,000 บาท และวงเงินบํ าเหน็ จกรรมการสํ าหรับป2 2563 ไมเกิ น
10,000,000 บาท โดยใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชนCอื่นที่ใหแกกรรมการ
ตามที่เสนอ
วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป1 2563
ประธานขอใหคุณไพโรจนC วโรภาษ กรรมการตรวจสอบเปIนผูนําเสนอวาระนี้
คุณไพโรจนCแถลงวา คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปIนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป2 2563 โดยมีรายชื่อผูสอบ
บัญชีและเลขทะเบียนดังตอไปนี้
1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนทC
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
3) นางสาวพิมพCใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
5) นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
6) นางสาวสุมนา พันธCพงษCสานนทC
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
7) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีลําดับที่ 6 เปIนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตป2 2558 และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น
ไมมีความสัมพันธCหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
รวมทั้งในป2ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมไดรับบริการอื่นใดจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและบริษัทที่ผูสอบบัญชีสังกัด
ในกรณี ที่ผูสอบบั ญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํา นักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอื่นของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
พรอมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนาเปIนจํานวนเงิน 800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป2
2562 จํานวน 320,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปIนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย ซึ่งเมื่อรวมคาสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอยจะเปIนจํานวนรวม 2,600,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป2 2562 จํานวน 620,000 บาท โดยหลักเปIนผลจาก
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การเพิ่มขึ้นของธุรกรรมการลงทุนของบริษั ท และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือ ทาง
การเงิน ที่มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม 2563 เปIนตนไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีป2ที่ผานมา เห็นวา ผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชีไดตามมาตรฐาน มีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพยCเปIนอยางดี และใหบริการในการสอบทานการควบคุมงานดานคอมพิวเตอรC
รวมถึงการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแกบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวเปIนที่ยอมรับได
คุณไพโรจนCไดเปRดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลง
มติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย 83,168,099 เสียงคิดเปIนรอยละ 100 ไมมีผูไมเห็นดวย ไมมีผูงดออกเสียง
และไมมีบัตรเสีย จึงสรุปวา ที่ประชุมมีมติเปIนเอกฉันทCอนุมัติแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอเปIนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป2 2563 และอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทเปIนจํานวนเงิน 800,000 บาทตามที่เสนอ
ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไวในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมแลว จึงไดสอบถามวา
มีผูถือหุนทานใดตองการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีขอซักถามอื่นใดหรือไม
คุณชูชัย สรเศรษฐCสกุล ผูถือหุน ไดเสนอใหบริษัทพิจารณาแตกพารCจาก 5 บาท เปIน 1 บาทเพื่อใหหุนของบริษัทมีสภาพ
คลองเพิ่มขึ้น และขอใหพิจารณาเกี่ยวกับ Warrant ที่ใกลหมดอายุ วาสามารถดําเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนขอกําหนดหรือยืดระยะเวลา
ออกไปไดหรือไม
ประธานรับขอเสนอนําไปพิจารณาตอไปทั้งสองเรื่อง ซึ่งในสวนของ warrant ตองศึกษาประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
วาดําเนินการไดหรือไม อยางไร
เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่กรุณาสละ
เวลามาประชุมและใหขอเสนอแนะที่เปIนประโยชนCตอบริษัทในวันนี้ และขอใหผูถือหุนสงคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไมไดใชแก
เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเปIนเอกสารหลักฐาน และไดกลาวปRดประชุม
ปRดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

……………………………………
(นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศCแสน)
เลขานุการบริษัท
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…………………………………..
(คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศC)
ประธานที่ประชุม

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
ขอมูลประกอบการพิจารณาของผูถือหุน
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563
ขอมูลเพื่อการพิจารณา
คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญแลวเห็นวาตรงตามมติที่ประชุมผูถือหุน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งไดจัดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป1สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขอมูลเพื่อการพิจารณา
บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป2 2563 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป2 2563
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําป2ที่นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป1สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขอมูลเพื่อการพิจารณา
บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับป2สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และไดผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูสอบบัญชีแลว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชีไดแสดงในรายงาน
ประจําป2ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนดังกลาว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป8นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป1 2563
4.1 อนุมัติการจัดสรรกําไรเป;นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป1 2563
ขอมูลเพื่อการพิจารณา
ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหจัดสรรเปIนจํานวนรอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป2 จนกวาสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ในป2 2563 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการจํานวน 115,746,660 บาท จึงตองจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 5,787,334 บาท ทําให
เงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน 79,127,267 บาท
คณะกรรมการจึงเห็ นสมควรเสนอใหที่ ประชุมผูถือ หุนพิจารณาจัดสรรกํ าไรเปIนเงินสํ ารองตามกฎหมายสํา หรับป2 2563
จํานวน 5,787,334 บาท
4.2 อนุมัติการจายเงินป8นผลสําหรับป1 2563
ขอมูลเพื่อการพิจารณา
ตามนโยบายการจายเงินปKนผลที่บริษัทกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไมเกินกวา
กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และขอมูลการจายเงินปKนผลป2 2560 ถึง ป2 2562 รวมทั้งขอมูลกําไรสุทธิและ
กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรสําหรับป2 2563 มีดังนี้
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ป2 2560

ป2 2561

ป2 2562

ป2 2563

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม
กําไรสะสมกอนจายปKนผลตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เงินปKนผลจาย
- รอยละของกําไรสุทธิ

28,070,119
265,922,715

68,100,664
219,685,907*

96,737,460
213,701,154*

130,447,354
224,821,481*

316.61

93.36

90.60

นําเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนในครั้งนี้

- บาทตอหุน
- บาท

0.45**
88,872,957

0.32
63,580,429

0.44
87,640,197

หมายเหตุ: * รวมองคCประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
** เงินปKนผลจํานวน 0.13 บาทตอหุนจายจากกําไรสุทธิ และ 0.32 บาทตอหุนจายจากกําไรสะสม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปKนผลสําหรับป2 2563 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท หรือคิด
เปIนอัตราการจายเงินปKนผลประมาณรอยละ 76 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเปIนไปตามนโยบายการจายเงินปKนผลของบริษัท โดย
บริษัทจายจากกําไรที่คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตรารอยละ 20
โดยกําหนดรายชื่อผู ถือหุ นที่ มีสิทธิในการรับเงินปKนผลในวันที่ 2 เมษายน 2564 และ กํา หนดวันจายเงินปKนผลวันที่ 11
พฤษภาคม 2564
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
5.1 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ขอมูลเพื่อการพิจารณา
ดวยขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการของบริษัทตองออกจากตําแหนงเปIนจํานวนหนึ่งในสามเปIนประจําทุกป2 โดยให
กรรมการที่อยูในวาระนานที่สุดเปIนผูออกจากตําแหนง ในป2นี้กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก
1) ดร.ปKญจะ เสนาดิสัย
ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) ดร.วรฑา คงแสนอิสระ
ตําแหนง กรรมการ
4) ดร.วิศิษฐC องคCพิพัฒนกุล
ตําแหนง กรรมการ
นอกจากนี้ บริษัทไดเปRดใหผูถือ หุนสวนนอยสามารถนําเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเปIนกรรมการ ภายในวันที่ 18
กุมภาพันธC 2564 อยางไรก็ตามไมปรากฎวามีการนําสงเอกสารเพื่อนําเสนอบุคคลใดตอเลขานุการบริษัท
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นายวรฑา คงแสนอิสระ ไดแจงความประสงคCถึงการไมตอวาระกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (ไม
รวมกรรมการลําดับที่ 1ซึ่งเปIนสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงถือวามีสวนไดเสียในการพิจารณาแตงตั้ง) ได
พิจารณาตามหลักเกณฑCการสรรหาที่บริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ การ
ปฏิ บั ติ ห นาที่ ที่ผ านมา การดํ า รงตํ า แหนงในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจทํ าใหเกิ ด ความขั ด แยงทางผลประโยชนC รวมทั้ ง ไดพิ จ ารณาเสนอ
ศาสตราจารยC ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ซึ่งเปIนผูมีความรู ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนนายวรฑา คงแสนอิ ส ระ ซึ่ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการแตละทาน แสดงอยู ในเอกสารแนบ สํ า หรั บ กรรมการอิ ส ระ
คณะกรรมการไดพิจารณาคุณ สมบัติตามขอกําหนดของสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยCและตลาดหลักทรัพยC และตลาด
หลักทรัพยCแหงประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยูในเอกสารแนบ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิ จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน วากรรมการที่ อ อกตามวาระทั้ ง 3 ทานตามรายชื่ อ ดั ง กลาวและกรรมการใหมที่ ไดรับ การเสนอเพื่ อ แตงตั้ งไดผาน
กระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอยางรอบคอบแลววามีความเหมาะสม และมีคุณ สมบัติตามหลักเกณฑC การสรรหากรรมการและ
กรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด โดยเปIนผูมีความรู ความสามารถและมีประสบการณCครบถวน อีกทั้งมีผลงานในการรวมบริหารกิจการ
ของบริษัทดวยดีตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง และไมมีความสัมพันธCทางธุรกิจที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนC ซึ่ง
ดร.ปKญจะ เสนาดิสัย และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช เปIนกรรมการอิสระของบริษัทดํารงตําแหนงในวาระเปIนเวลา 18 ป2 และ 4 ป2
ตามลําดับ จึงมีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพยCของบริษัทที่มีกฎระเบียบมากมายเปIนอยางดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกศาสตราจารยC ดร.
อาณัติ ลีมัคเดช ซึ่งเปIนผูมีความรู ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ไม
ตอวาระ ซึ่งดร.ปKญจะ เสนาดิสัย และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชเปIนกรรมการอิสระดวยโดยมีคุณสมบัติสอดคลองกับนิยามกรรมการ
อิสระที่บริษัทกําหนด และสามารถใหความเห็นไดอยางเปIนอิสระและเปIนไปตามหลักเกณฑCที่เกี่ยวของ โดย ดร.ปKญจะ เสนาดิสัย ดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2545 หากไดรับการอนุมัติใหเปIนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนงรวมทั้งสิ้น 21 ป2 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระมาตั้งแตเดือนเมษายน 2559 หากไดรับการ
อนุมัติใหเปIนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงรวมทั้งสิ้น 7 ป2
5.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ขอมูลเพื่อการพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวาหามมิใหบริษัทจายเงิน หรือทรัพยCสินอื่นใดแก
กรรมการเวนแตจายเปIนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งขอบังคับบริษัท ขอ 33 กําหนดวา บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทน
ใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการจายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2563
และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป2 2564 ดังนี้
1) พิจารณารับทราบการจายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป1 2563
ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 ไดอนุมัติงบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว 10 ลานบาท และตามเกณฑCในการ
ประเมินไดแก ผลการดําเนินงานของบริษัท เงินปKนผลแกผูถือหุนของบริษัท รวมทั้งใชขอมูลการจายคาตอบแทนในอดีตที่ผานมา และ
ผลสํารวจการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายไดในระดับ
เดียวกัน และคาตอบแทนกรรมการป2ที่ผานมาดังนี้
รายการ
ผลการดําเนินงานของบริษัท (ลานบาท)
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท)

2560
567
28
0.14
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2561
623
68
0.34

2562
677
97
0.49

2563
717
130
0.65

รายการ
ผลประโยชนCตอผูถือหุน
เงินปKนผล (บาทตอหุน)
จํานวนเงิน (ลานบาท)
คาตอบแทนกรรมการตอคนตอป2 (บาท)
- คาเฉลี่ย
- คาต่ําสุด
- คาสูงสุด
คาบําเหน็จกรรมการ (บาทตอคณะตอป2)
- ประธานกรรมการ (บาทตอคนตอป2)
- กรรมการ (บาทตอคนตอป2)

2560

2561

2562

2563

0.45
88.9

0.32
63.6

0.44
87.6

0.50
99.6

780,000
540,000
1,200,000
3,600,000
600,000
300,000

881,591
660,000
1,310,000
4,800,000
630,000
420,000

1,003,636
760,000
1,460,000
5,980,000
780,000
520,000

1,079,621
470,833*
1,655,000
7,500,000
975,000
650,000

หมายเหตุ * กรรมการที่ดํารงตําแหนงไมเต็มป2
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามเกณฑC
ขางตน ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทในป2 2563 บริษัทมีรายได 717 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป2 2562 ในอัตรารอยละ 5.91 และกําไร
สุทธิ 130.45 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป2 2562 ในอัตรารอยละ 34.85 และเงินปKนผลจายผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป2 2562 ที่กําหนดจายเงินปKน
ผลในอัตรา 0.44 บาทตอหุน ในขณะที่เงินปKนผลป2 2563 อัตรา 0.50 บาทตอหุน หรือคิดเปIนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 13.64 ตามที่เสนอ
ในวาระที่ 4.2
คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2563 จํานวนรวม ไมเกิน 7,500,000 บาทเพิ่มขึ้นจากป2
2562 ในอัตรารอยละ 25.42 ซึ่งไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนแลว ทั้งนี้ ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนเพิ่ม
อีก 0.5 เทา
ขอบเขตหนาที่และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดแสดง
ไวในรายงานประจําป2ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
2) พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป1 2564
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป2 2564 จํานวนรวม 15,500,000 บาทพรอมสิทธิประโยชนCอื่นในรูปแบบ
การทําประกันภัยและสุขภาพ โดยแบงตามประเภทการจายคาตอบแทนกรรมการดังนี้
2.1) คาตอบแทนกรรมการรายเดือน สําหรับป2 2564 ในวงเงินไมเกิน 5.5 ลานบาทเทากับป2 2562 ดังนี้
• คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ใหจายประธานกรรมการ 60,000 บาทตอเดือน กรรมการ 20,000 บาทตอเดือน
• คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหจายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอเดือน
• คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 บาทตอเดือน ในกรณีที่กรรมการเปIน
คณะกรรมการในชุดยอยอื่นดวย ใหไดรับคาตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกวาเพียงชุดเดียว
ขอบเขตหนาที่ แ ละผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนไดแสดงไวในรายงานประจําป2ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว (สิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 2)
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2.2) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป2 2564 ไมเกิน 10 ลานบาท และใหตัดจายจากบัญชีของป2นั้น โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทเปIนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบงจายกันเอง
2.3) สิทธิประโยชนCอื่น ไดแก การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ลานบาท และ
สวัสดิการใหแกกรรมการ ในเรื่องคารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป|วยตองพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) ตามวงเงินที่กําหนด
และความคุ มครองในเรื่อ งการประกั นชี วิต และอุ บัติเหตุ ในวงเงิน ตอราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท
ตามลําดับ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป1 2564
ขอมูลเพื่อการพิจารณา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด
เปIนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป2 2564 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีดังตอไปนี้
1) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนทC
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
3) นางสาวพิมพCใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
5) นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
6) นางสาวสุมนา พันธCพงษCสานนทC ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
7) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014
โดยผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลําดับที่ 7 นั้นเปIนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยเปIนเวลา 1 ป2ตั้งแตป2 2563 ทั้งนี้
ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานั้น ไมมีความสัมพั นธCหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด รวมทั้งในป2ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมไดรับบริการอื่นใดจากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํา กัด และจากบุ คคลหรือกิ จการที่เกี่ยวของกั บผูสอบบั ญ ชีและบริษั ทที่ ผูสอบบั ญชี สังกัด และในกรณี ที่ผูสอบบั ญ ชี คนใดคนหนึ่ ง
ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผูสอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทํา
หนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
รายละเอียดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอยเปรียบเทียบกับป2ที่ผานมามีดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
คาบริการอื่น
รวม

ป1 2562
400,000

ป1 2563
800,000

ราคาที่เสนอ
ป1 2564
800,000

1,250,000
ไมมี
1,650,000

1,800,000
ไมมี
2,600,000

1,700,000*
ไมมี
2,500,000

หมายเหตุ : ลดจํานวนบริษัทยอย 1 แหง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีป2ที่ผานมา และใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท
วา ผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีไดตามมาตรฐาน มีความเขาใจในธุรกิจหลักทรัพยCและตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนา
เปIนอยางดี และใหบริการในการสอบทานการควบคุมงานดานคอมพิวเตอรC รวมถึงการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก
บริษัทและบริษัทยอย ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวมีความเหมาะสมและเปIนที่ยอมรับได
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คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือ หุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
สําหรับป2 2563 เปIนจํานวนเงิน 800,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับคาสอบบัญชีของบริษัทยอยเปIนจํานวนเงินรวม 2,500,000 บาทตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกู
ขอมูลเพื่อการพิจารณา
ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ไดพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไม
เกิน 1,500 ลานบาท สืบเนื่องจากภาวะตลาดเงินปKจจุบันที่มีสภาพคลองสูง และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา กอปรกับการที่บริษัทมีแผนที่จะ
ขยายธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่ มเติม ไดแก การใหเงินกูยืมโดยจํานําหลักทรัพยCเปIนหลักประกัน การใหเงินกูยืมเพื่อ ซื้อ
หลักทรัพยC การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เปIนตน ฝ|ายจัดการจึงพิจารณาเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอ
ขายหุนกูจาก 1,500 ลานบาทเปI น 3,000 ลานบาท ฝ| า ยจั ด การจึงขอเสนอรายละเอี ยดการออกและเสนอขายหุ นกู ใหม โดยมี
รายละเอียดเบื้องตนดังนี้
วัตถุประสงคCของการใชเงิน
ประเภท

สกุลเงิน
จํานวนเงิน

การเสนอขาย

อัตราดอกเบี้ย
อายุ
การไถถอนกอนครบกําหนด

เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท
หุนกูทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเปIนหุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ ชนิดทยอยคืน
เงินตนหรือคืนเงินตนครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน มีประกันหรือไมมีประกัน มี
หรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง
เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น ๆ
วงเงินรวมไมเกิน 3,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศอื่นในจํานวนที่เทากัน
ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุนกูใหม ออกเพิ่มเติม และหรือออกหุนกูทดแทนหุน
กูเดิมที่ไถถอนไป โดยหุนกูที่ออกจําหนายแลวในขณะใดขณะหนึ่งจะตองมีจํานวน
ไมเกินวงเงินดังกลาว
เสนอขายภายในประเทศตอประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ
นักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศหรือตางประเทศ และ/หรือนักลงทุนราย
ใหญ และ/หรือ นักลงทุนรายใหญพิ เศษทั้ งหมดหรือ บางสวน โดยการเสนอขาย
ดังกลาวจะกระทําทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
สําหรับหุนกูระยะสั้นไมเกิน 270 วัน และสําหรับหุนกูระยะยาวไมเกิน 10 ป2นับ
จากวันที่ออกหุนกู
ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด และบริษัท
อาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ทั้งนี้ ใหเปIนไปตามขอตกลงและ
เงื่อนไขของหุนกูที่จะออกในแตละคราว

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจาหนาที่บริหาร
มอบหมายเปIนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย
หุนกูในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละคราว อาทิเชน มูลคาตราไวตอหนวย จํานวนหุนกู อายุหุนกู ประเภทหุนกู รายละเอียดการ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร การกําหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชําระดอกเบี้ย การแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกู รวมทั้งมีอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนาย และ/หรือผูรับประกันการจัดจําหนาย และ
การกระทํานิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จําเปIน รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานหรือหนวยราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ
นําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อใหเปIนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนCสูงสุดกับบริษัท
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
1) ชื่อ – นามสกุล
อายุ
ตําแหนง

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ป1ที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

ดร.ป8ญจะ เสนาดิสัย
72 ป2
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
-ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหาร
และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลCก , สหรัฐอเมริกา
-ประกาศนียบัตร (DCP) รุนที่ 20/2002 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
-ประกาศนียบัตร (ACP) ป2 2004
-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน
15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุนที่
2/2007
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 8 โดย สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคCการมหาชน รุนที่ 2 โดย สถาบันพัฒนากรรมการ
และผูบริหารระดับสูงภาครัฐ
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยC (TEPCoT)
รุนที่ 4
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leaders รุน 12/2018 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
18 ป2 ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2545 และมีการตอวาระมาตลอด โดยลาสุดไดรับ
แตงตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
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การดํารงตําแหนงป8จจุบัน
2545-ปKจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุมของ
บริษัทจดทะเบียน
(จํานวน 5 บริษัท)
2545-ปKจจุบัน

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)

2526-ปKจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ
กรรมการ

2549-ปKจจุบัน
ต.ค.2563-ปKจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด
บริษัท การแพทยC สุขุมวิท 62 จํากัด

2548-ปKจจุบัน
2543-ปKจจุบัน

ไมเปIนบริษัท
จดทะเบียน
(จํานวน 2 บริษัท)

อาชีพหลัก
การถือหุนในบริษัทฯ
การเขารวมประชุมในป1 2563

ความสัมพันธJทางธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพยC ทรีนีตี้ จํากัด
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณC แอlดวานซC เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคสC จํากัด
(มหาชน)

นักธุรกิจ
84,375 หุน หรือรอยละ 0.04% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัท
7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
ไมมี ค วามสั ม พั น ธC ท างธุ ร กิ จ ในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจกอใหเกิ ด ความขั ด แยงทาง
ผลประโยชนCตอบริษัท/บริษัทยอย ไมเปIนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
หรื อ ที่ ปรึกษาที่ไ ดรั บเงินเดื อ นประจํา และไมเปI น ผู ใหบริก ารทางวิชาชี พ ใดๆกั บ
บริษัท/บริษัทยอย รวมทั้งไมเปIนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/
บริษัทยอย
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1
2) ชื่อ – นามสกุล
อายุ
ตําแหนงกรรมการ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ป1ที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
70 ป2
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรC Kansas State
University, U.S.A.
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรCหอการคาไทย
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 1) โดย สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุน 17/2545 โดย สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ป2 2545 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
4 ป2 ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยลาสุดไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2562

การดํารงตําแหนงป8จจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน 2559-ปKจจุบัน
และบริษัทในกลุมของ
2561- ปKจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
(จํานวน 3 บริษัท)
2561- ปKจจุบัน

• ไมเปIนบริษัทจด
ทะเบียน
(จํานวน 0 บริษัท
อาชีพหลัก
การถือหุนในบริษัทฯ
การเขารวมประชุมในป1 2563
ความสัมพันธJทางธุรกิจ

-

กรรมการอิสระ/
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธาน บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน)
/กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
-

นักธุรกิจ
610,056 หุน หรือรอยละ 0.306% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
ไมมีความสัมพันธCทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนCตอบริษัท/บริษัทยอย ไมเปIนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา และไมเปIนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทยอย รวมทั้งไมเปIนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/
บริษัทยอย
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1
3) ชื่อ – นามสกุล
อายุ
ตําแหนง
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ป1ที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

ดร.วิศิษฐJ องคJพิพัฒนกุล
56 ป2
กรรมการ
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย
- ปริญญาโท Master of Arts in Business
Administration Major in Finance and Marketing University of Florida
- ปริญญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy , Chulalongkorn University
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน
15/2016 โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019
โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตร TEPCOT รุน 13
9 ป2 ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยลาสุดไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2561

การดํารงตําแหนงป8จจุบัน
2554-ปKจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุมของ 2553-ปKจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
2561-ปKจจุบัน
(จํานวน 4 บริษัท)
2558-ปKจจุบัน

ไมเปIนบริษัท
จดทะเบียน
(จํานวน 4 บริษัท)

2562-ปKจจุบัน

2560-ปKจจุบัน
2560-ปKจจุบัน
2561-ปKจจุบัน
อาชีพหลัก
การถือหุนในบริษัทฯ
การเขารวมประชุมในป1 2563
ความสัมพันธJทางธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ/กรรมการ
ผูจัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน/กรรมการ
อิสระ
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยC ทรีนีตี้ จํากัด
บริษัท ทรีนีตี้ วัน จํากัด
บริษัท แคปปRทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรCค
จํากัด (มหาชน)

บริษัท สตารC มันนี่ จํากัด

หางหุนสวนจํากัด จิ้นแซเชียง
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซเชียง
ศูนยCทรัพยCสินทางปKญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC

ผูบริหาร
90,000 หุน หรือรอยละ 0.05% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ไมมี ค วามสั ม พั น ธC ท างธุ ร กิ จ ในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจกอใหเกิ ด ความขั ด แยงทาง
ผลประโยชนCตอบริษัท
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1
4) ชื่อ – นามสกุล
อายุ
ตําแหนงกรรมการ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ป1ที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

ศาสตราจารยJ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
52 ป2
กรรมการ
- ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขา
การเงิน โครงการรวมผลิตดุษฎีบัณฑิตทาง
บริหารธุรกิจ (JDBA) จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรC
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตรCมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC
-ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรCบัณฑิต สาขาปริมาณวิเคราะหC จุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 27
เสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งในคราวนี้

การดํารงตําแหนงป8จจุบัน
• บริษัทจดทะเบียน -ไมมีและบริษัทในกลุมของ
บริษัทจดทะเบียน
• ไมเปIนบริษัทจด
ทะเบียน
(จํานวน 7 บริษัท)

• องคCกรอื่น

ก.ย.2563-ปKจจุบัน

บริษัท ชับบC ไลฟŽ แอสชัวรันซC จํากัด
(มหาชน)
บริษัท มิตรไมตรี การแพทยC จํากัด

2558-ปKจจุบัน
2559-ปKจจุบัน

กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

2541-ปKจจุบัน

ศาสตราจารยC

2561-ปKจจุบัน

ผูอํานวยการ

2562-ปKจจุบัน

ปรึกษา

คณะพาณิชยศาสตรCและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC
ศูนยCทรัพยCสินทางปKญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC
กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา

ส.ค.2563-ปKจจุบัน

อาชีพหลัก
การถือหุนในบริษัทฯ
การเขารวมประชุมในป1 2563
ความสัมพันธJทางธุรกิจ

บริษัท พารCคพรอพ จํากัด
บริษัท เวโลพารCค จํากัด

อาจารยC
-ไมมี-ไมมีไมมีความสัมพันธCทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนCตอบริษัท
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนาจํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ทรี นี ตี้ วั ฒ นา จํ า กั ด (มหาชน) ไดกํ า หนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระไว ซึ่ ง เขมงวดเทากั บ ขอกํ า หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรัพ ยC และตลาดหลั กทรัพ ยC และตลาดหลั กทรัพยCแ หงประเทศไทยซึ่งมีความเขมงวดมากขึ้ นและไดรวม
คุณสมบัติเดิมที่บริษัทไดกําหนดไว ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดวย
2. ไมเปIน/เคยเปIนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป2กอนไดรับการแตงตั้ง
3. ไมมีความสัมพั นธCทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่เปIนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง บุตร หรือคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปIนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธCทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปIนการขัดขวางการใชวิจารณญาน อยางอิสระของกรรมการ
อิสระ รวมทั้งไมเปI นหรือเคยเปI นผูถือ หุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร หรือผู มีอํ า นาจควบคุ มของผู ที่ มี
ความสัมพันธCทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป2กอนไดรับการแตงตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธCทาง
ธุรกิจใหเปIนไปตามที่ประกาศสํานักงาน กลต. กําหนด
5. ไมเปIนหรือเคยเปIนผูสอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปIนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของสํานักงานบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป2กอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปIนหรือเคยเปIนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปIนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป2จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการเปIนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปIนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2
ป2กอนไดรับการแตงตั้ง
7. ไมเปIนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปIนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ หุนซึ่งเปIนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปIนการแขงขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปIนหุนสวนที่มีนัยใน
หางหุนสวน หรือเปIนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของ
จํานวนหุนที่มีสทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปIนการแขงขันที่มีนัยกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปIนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
วันศุกรJที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปIนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปIนประโยชนCตอผูถือหุน บริษัทจึง
เห็นควรกําหนดใหขั้นตอนการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ รวมทั้งจัดใหมีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปIนผูถือ
หุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม ทั้งนี้ เนื่อ งจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติที่นํามาใชในการ
ประชุมผูถือหุน บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปIนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. การลงทะเบียน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแต
เวลา 13.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564 เปIนตนไป
2. การเขาประชุมดวยตนเอง
ใหแสดงบัตรประจําตัวฉบับจริง ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผูถือหุนชาวตางประเทศ) ในการลงทะเบียน
3. การมอบฉันทะ
3.1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาพรอมนี้ หรืออาจใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุน
เปIนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปIนผูรับฝากและดูแลหุน) ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนด
3.2 กรณีที่ผูถือหุนประสงคCจะมอบฉันทะใหกับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะใหกรรมการที่มีรายชื่อตอไปนี้ ซึ่งไมมี
สวนไดเสียพิเศษในวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้
1) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหนง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 74 ป2 อยู
บานเลขที่ 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพราว 23) ถนนลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ
2) นายไพโรจนC วโรภาษ ตําแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 69 ป2 อยูบานเลขที่
87 ซอยลาดพราว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ
3) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศC ตําแหนง ประธานกรรมการ (มิไดเปIนกรรมการอิสระ) อายุ 71 ป2 อยูบานเลขที่ 26/3
ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดสงหนังสือมอบฉันทะที่ระบุขอความครบถวนสมบูรณCแลวพรอมติดอากรแสตมปŽ 20 บาท
มายังบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรC ชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามที่อยูของกรรมการ กอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน
เอกสารที่ใชประกอบการมอบฉันทะ
(1)

บุคคลธรรมดา
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาว
ตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
(ข) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวตางประเทศ) ฉบับจริง
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(2)

นิติบุคคล
(ก) หนั งสื อ มอบฉั นทะซึ่ งลงนามโดยผู มี อํ า นาจลงนามผู กพั นนิ ติ บุ คคลตามหนั งสื อ รับ รองนิติ บุ คคล พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
(ข) กรณีผูมอบฉันทะเปIนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกใหไมเกิน
1 ป2 โดยกรมทะเบี ยนการคา กระทรวงพาณิ ชยC ซึ่ งลงนามโดยผู มีอํ า นาจลงนามผู กพั นนิ ติบุคคล พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
กรณีผูมอบฉันทะเปIนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให
ไมเกิน 1 ป2 โดยหนวยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู ซึ่งจะตองผานการรับรองจากโน
ตารีพับบลิค (Notary Public) และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี)
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ
(ง) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวตางประเทศ) ฉบับจริง

(3)

คัสโตเดียน (Custodian)
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจของคัสโตเดียน
(ข) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนซึ่งเปIนนักลงทุนตางประเทศมอบหมายใหคัสโตเดียนเปIนผูดําเนินการลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจของคัสโตเดียน
(ค) หนังสือยืนยันวาคัสโตเดียนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจของคัสโตเดียน
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวตางประเทศ) ของผูมีอํานาจของคัสโตเดียนที่ไดลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ
(จ) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปIนชาวตางประเทศ) ฉบับจริง

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
4.1 ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ และการออกเสียงในแตละวาระ ผูถือหุนแตละรายมีสิทธิออก
เสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง จะแบงหุนเพื่อลงคะแนนเสียงเปIนหลายทางไมได
4.2 มติที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ หากไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปIนอยางอื่น นอกเหนือจากที่
ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปIนเอกฉันทC
4.3 ในกรณีที่ผูถือหุนตองการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกตางไปจากขอเสนอ ใหกรอกบัตรลงคะแนนของ
วาระนั้น (สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง)
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุในหนังสือ
มอบฉันทะเทานั้น
4.5 ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปIนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญใหผู
ถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได
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ติดอากรแสตมป์
บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A

ทําที่………………………………….………...………..
Made at

วันที่……….เดือน……………………. พ.ศ.…………..
Date

Month

Year

(1) ขาพเจา………………………….………………………….….สัญชาติ………..……. อยูบานเลขที่ …...………ถนน……………………………………
I/We

Nationality

Residing at No.

Road

แขวง…………………..………..…… เขต……………..…………………..……..จังหวัด…………………………………..… รหัสไปรษณียC……………………….…
Kwaeng

Khet

Province

Postal code

(2) เปIนผูถือหุนของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้น…………..………………….หุน
being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding

shares in total

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.......................................... เสียง ดังนี้
and voting rights

votes divided as follows:

หุนสามัญ ........................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................... เสียง
Common share

shares with voting rights

votes

หุนบุริมสิทธิ์ ..................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................... เสียง
Preferred share

(3) ขอมอบฉันทะให

shares with voting rights

votes

1. …..………...…………..…………………….. อายุ……..…..….ป2 อยูบานเลขที่………..… 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 อยูบานเลขที่…………………..….. ซอย……………….…
Age

years Residing at No.

Soi

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ
Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

3. .…..………...…………..…………….......................….. อายุ……..….ป2 อยูบานเลขที่…………………..….. ซอย……………….…
Age

years Residing at No.

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ
Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

4. นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหนง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 74 ป2 อยู
บานเลขที่ 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพราว 23) ถนนลาดพราว 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 ตําแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 69 ป2 อยูบานเลขที่
87 ซอยลาดพราว 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 ตําแหนง ประธานกรรมการ (มิไดเปIนกรรมการอิสระ) อายุ 71 ป2 อยูบานเลขที่ 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.
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หน้า.................ของจํานวน...............หน้า

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปIนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุน
สามัญ ครั้งที่ 19 ซึ่งกําหนดประชุมกันในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรC
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
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.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ
Signed

Grantor

(………………………………………….)
วันที่ ..................../........................./....................

ลงชื่อ…………………………………………....ผูรับมอบฉันทะ
Signed

Grantee

(………………………………………….)
วันที่ ..................../........................./....................

หมายเหตุ / Remarks
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปIนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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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หน้า.................ของจํานวน...............หน้า

ติดอากรแสตมป์
บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B

ทําที่………………………………….………...………..
Made at

วันที่……….เดือน……………………. พ.ศ.…………..
Date

Month

Year

(3) ขาพเจา………………………….………………………….….สัญชาติ………..……. อยูบานเลขที่ …...………ถนน……………………………………
I/We

Nationality

Residing at No.

Road

แขวง…………………..………..…… เขต……………..…………………..……..จังหวัด…………………………………..… รหัสไปรษณียC……………………….…
Kwaeng

Khet

Province

Postal code

(4) เปIนผูถือหุนของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้น…………..……………………………..….หุน
being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding

shares in total

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.......................................... เสียง ดังนี้
and voting rights

votes divided as follows:

หุนสามัญ ........................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................... เสียง
Common share

shares with voting rights

votes

หุนบุริมสิทธิ์ ..................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................... เสียง
Preferred share

(3) ขอมอบฉันทะให

shares with voting rights

votes

1. …..………...…………..…………………….. อายุ……..…..….ป2 อยูบานเลขที่………..… 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 อยูบานเลขที่…………………..….. ซอย……………….…
Age

years Residing at No.

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ
Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

3. .…..………...…………..…………….......................….. อายุ……..….ป2 อยูบานเลขที่…………………..….. ซอย……………….…
Age

years Residing at No.

ถนน……….………………...แขวง…….….…………….… เขต………………..……..…….จังหวัด……….……………… รหัสไปรษณียC……………………หรือ
Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

4. นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหนง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 74 ป2 อยู
บานเลขที่ 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพราว 23) ถนนลาดพราว 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 ตําแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เปIนกรรมการอิสระ) อายุ 69 ป2 อยูบานเลขที่ 87
ซอยลาดพราว 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 ตําแหนง ประธานกรรมการ (มิไดเปIนกรรมการอิสระ) อายุ 71 ป2 อยูบานเลขที่ 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.
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หน้า.................ของจํานวน...............หน้า

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปIนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุน
สามัญ ครั้งที่ 19 ซึ่งกําหนดประชุมกันในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรC
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป2สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda

Subject:

To consider and acknowledge the company’s operating results for the year ended December 31, 2020.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป2สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda

Subject:

To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2020.

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรเปIนเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป2 2563
Agenda

Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2020.

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจายปKนผลสําหรับป2 2563
Agenda

Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2020.

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda

Subject: To consider and appoint new directors to replace the retiring directors

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
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การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of all Directors
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
การแตงตั้งกรรมการเปIนรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:
1. ชื่อกรรมการ
ดร. ปKญจะ เสนาดิสัย
Director Name

เห็นดวย/Approve
2. ชื่อกรรมการ
Director Name

เห็นดวย/Approve
3. ชื่อกรรมการ
Director Name

เห็นดวย/Approve
4. ชื่อกรรมการ
Director Name

Dr. Panja Senadisai

ไมเห็นดวย/ Not approve
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

งดออกเสียง/Abstain

Mr. Kampanart Lohacharoenvanich

ไมเห็นดวย/ Not approve
ดร. วิศิษฐCองคCพิพัฒนกุล

งดออกเสียง/Abstain

Dr. Visit Ongpipatanakul

ไมเห็นดวย/ Not approve
ศาสตราจารยC ดร. อาณัติ ลีมัคเดช
Professor Dr. Arnat Leemakdej

เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Agenda

งดออกเสียง/Abstain
งดออกเสียง/Abstain

Subject: To consider and approve directors’ remuneration

1) พิจารณารับทราบการจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป2 2563
To acknowledge extra remuneration for the year 2020

2) พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป2 2564
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2021

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป2 2564
Agenda

Subject:

To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2021

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกู
Agenda

Subject:

To consider and approve the increase of issuance and offering of the Debentures limit

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปIนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปIนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคCในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ.................................................................ผูมอบฉันทะ
Signed

Grantor

(..................................................................)
วันที่ ..................../........................./....................
Date

ลงชื่อ.................................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed

Grantee

(.................................................................)
วันที่ ..................../........................./....................
Date

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปIนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปIนรายบุคคล
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ
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.
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แบบ ข.

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเปIนผูถือหุนของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้
ทาวเวอรC เลขที่ 179 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
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.

วาระที่............................... เรื่อง .......................................................................................................
Agenda

Subject

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่............................... เรื่อง .......................................................................................................
Agenda

Subject

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่............................... เรื่อง .......................................................................................................
Agenda

Subject

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่............................... เรื่อง .......................................................................................................
Agenda

Subject

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคCของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นดวย/Approve

ไมเห็นดวย/ Not approve
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แบบ ข.

วาระที่............เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ)
Agenda

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

ชื่อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name..............................................................................................
เห็นดวย/Approve
ไมเห็นดวย/ Not approve
งดออกเสียง/Abstain
ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบพิมพCหนังสือมอบฉันทะถูกตองและเปIนความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ.................................................................ผูมอบฉันทะ
Signed

Grantor

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

วันที่ ..................../........................./....................
ลงชื่อ.................................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed

Grantee

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

วันที่ ..................../........................./....................
Date
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
ขอบังคับของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑCและวิธีการดังตอไปนี้
1)
ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2)
ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปIนกรรมการก็
ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3)
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปIนผูไดรับการเลือกตั้งเปIนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือ กตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลํา ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิ น
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปIนประธานเปIนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจําป2ทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา
จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปIนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป2แรก และป2ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนป2
หลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปIนผูออกจากตําแหนง
กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 22. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 33. การจายเงินคาตอบแทนและบําเหน็จใหแกกรรมการใหเปIนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบ ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนCตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปIนจํานวนแนนอนหรือวางเปIนหลักเกณฑC
และจะกําหนดไวเปIนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปIนกรรมการ
ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนCในฐานะที่เปIนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท
การจายคาตอบแทนตามวรรคขางตนจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เปIนอิสระตามที่กฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยCและตลาดหลักทรัพยCจะกําหนด
ขอ 34. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปIนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ ที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 35. ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยป2ละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกลาว
ใหจัดใหมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบป2บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัด
ประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
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ขอ 36. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปIนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม
อนึ่งคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหโฆษณาในหนังสือพิมพC ไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุม
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25)
คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปIนองคCประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุม
ไมครบเปIนองคCประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปIนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปIนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปIนตองครบองคCประชุม
ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตอง
ทําเปIนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมี
รายการดังตอไปนี้
ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขอ 39. ประธานที่ประชุมตองดําเนินการประชุมใหเปIนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว ในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุม
จะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอในที่ประชุมไม
เสร็จตามวรรคสองแลวแตกรณี และจําเปIนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง
ตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย
กวาเจ็ด (7) วันกอนการประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพC ไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวัน
ประชุมดวย
ขอ 40. ประธานกรรมการเปIนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปIนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปIนประธานในที่ประชุม
ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน
ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปIนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ขอ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปIนอยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะกําหนดไว หรือในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปIนของบริษัท
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคล
อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคCจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหCสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
ขอ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได ดวยการออกหุนใหมโดยมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษั ทจากจํานวนที่จดทะเบียนไวได ดวยการลดมู ลคาหุนแตละหุนใหต่ํ าลง หรือลดจํา นวนหุ นให
นอยลง โดยมติ ที่ประชุมผูถือหุ นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของผูถือ หุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ 51. การกูเงินของบริษัทโดยการออกหุนกูเพื่อเสนอขายตอประชาชนหรือบุคคลอื่น ใหเปIนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยCและ
ตลาดหลักทรัพยC
มติที่ใหออกหุนกูตามวรรคหนึ่งตองใชมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)
ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรJ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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แนวปฏิบัติการเขารวมประชุม
เนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุJใหม 2019 (COVID-19)
เนื่องดวยสถานการณCการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทวีการแพรระบาดระลอกสอง บริษัทมีความหวงใยในสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูถือหุน พนักงานผูปฏิบัติหนาที่ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน รวมถึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการการเฝtาระวัง และปtองกันการแพรระบาดอยางเขมงวด จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2
2564 ซึ่งสอดคลองตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฏหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ที่อยูในกลุมเสี่ยง เชน เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศ
กลุมเสี่ยง หรือ มีอ าการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีไข ไอ จาม เขารวมประชุม โดยเด็ ดขาด ตามคํา สั่งของกอง
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ทานสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการของบริษัทเขารวมประชุมแทนได โดยสงหนังสือมอบฉันทะมาที่บริษัท
ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามที่อยูของบริษัทกอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน
2. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองผูเขารวมประชุมทุกทานอยางเครงครัด ณ จุดลงทะเบียน บริเวณทางเขา ชั้น 25 ดวยการ
2.1 วัดอุณหภูมิรางกาย
2.2 ใหผูเขารวมประชุม กรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 (ตามสิ่งที่สงมา
ดวย 2) และนําสงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ในกรณี ที่ทานปกปRดขอมูลดานสุขภาพหรือ
ประวัติการเดินทางของทาน อาจถือเปIนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
2.3 ใหผูเขารวมประชุมทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลC เจล
2.4 ใหผูเขารวมประชุมจัดเตรียมและสวมใสหนากากอนามัย และ/หรือหนากากผา ตลอดระยะเวลาที่รวมงาน เพื่อ
สุขอนามัยที่ดีของตนเองและสวนรวม
ในกรณีที่พบผูเขารวมประชุมมีความเสี่ยง หรือไมยินยอมเขารวมการคัดกรอง หรือไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่
บริษัทกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม ทานสามารถมอบฉัน ทะใหกรรมการของ
บริษัทเขารวมประชุมแทนได
3. ภายในหองประชุม จะจัดที่นั่งใหผูเขารวมประชุมเวนระยะหางระหวางเกาอี้ประมาณ 1 เมตร และหามมิใหผูเขารวม
ประชุมยายหรือเลื่อนเกาอี้ที่จัดใหในทุกกรณี
4. บริษัทจะงดการแจกของวาง งดเสิรCฟชา กาแฟ และงดการรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด
เนื่ อ งจากการรับประทานอาหารและ/หรือเครื่อ งดื่มเปI นเหตุ ใหไมสามารถสวมหนากากอนามั ย/ผาไดตลอดเวลา
รวมถึงการงดแจกรายงานประจําป2 และรายงานความยั่งยืนประจําป2 2563 ในแบบรูปเลมในวันประชุม เพื่อลดการ
สัมผัสสิ่งของรวมกับผูอื่นและเพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของผูเขารวมงานทุกทาน
5. หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคCสงคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมลวงหนา สามารถสงไดที่ ir@trinitythai.com
กอนวันประชุมอยางนอย 1 สัปดาหC เพื่อที่บริษัทจะรวบรวมและนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุน

หน้าที 40

