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ที  วฒ. ต. 005/2557 
 

วนัที  18 มีนาคม  2557  

เรียน   ท่านผู้ ถือหุ้น 
  

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที> 12 
 

 คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที  12 ในวนัศกุร์ที  25 
เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั �น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื อพิจารณา
ระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี � 
 
วาระที> 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที> 11 เมื>อวันที> 26 เมษายน 2556 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที> 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปีสิ �นสุดวันที> 31 ธันวาคม 2556 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 
 
วาระที> 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนประจาํปีสิ �นสุดวันที> 31 ธันวาคม 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิ �นสุด
วนัที  31 ธันวาคม 2556 ที ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 

 
วาระที> 4 พิจารณาและอนุมัติการจดัสรรกําไร เงนิปันผล และเงนิสํารองตามกฎหมายประจาํปี 2556 

 4.1 อนุมัติการจดัสรรกําไรเป็นเงนิสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 5,477,289 บาทเป็นเงิน
สาํรองตามกฎหมาย  

4.2 อนุมัติจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2556 
ความเห็นคณะกรรมการ  ที ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2556 ใน
อตัราหุ้นละ 0.60 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาล 0.30 บาทต่อหุ้น) โดยเงินปันผลงวดสดุท้ายจ่ายจากกําไรที เสีย
ภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 20 ซึ งกําหนดจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัที  16 พฤษภาคม 2557 และกําหนดรายชื อผู้ ถือ
หุ้นที มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที  11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนสทิธิในวนัที  12 มีนาคม 2557 ทั �งนี �การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื องจากต้องรอการอนุมัติ
จากที ประชมุผู้ ถือหุ้น  

บริษทั ทรีนีตี� วฒันา จาํกดั (มหาชน) 
Trinity Watthana Public Company Limited 
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วาระที> 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที>ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

5.1 อนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที>ออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที ออกจากตําแหน่งตามวาระได้แก่  1)  นายไพโรจน์  วโรภาษ               
2) นายสรุชยั สขุศรีวงศ์  3) นายตะวัน พันธาวงศ์ และ  4) นายชาญชัย กงทองลกัษณ์ คณะกรรมการบริษัทซึ งไม่
รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติแต่งตั �งกรรมการที ออกตามวาระตามรายชื อ
ดังกล่าวกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ ง เนื องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั �งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที ดํารงตําแหน่ง ซึ ง
นายไพโรจน์ วโรภาษ เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคณุสมบติัสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระที บริษัทกําหนด  

5.2 อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2556 
จํานวน 5,500,000 บาท  และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จํานวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่า
เบี �ยประชมุกรรมการรายเดือนสาํหรับปี 2557 จํานวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกําหนดวงเงินบําเหน็จกรรมการ
ปี 2557 จํานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ งเงินบําเหน็จกรรมการปี 2557 ให้เสนอขออนุมัติจากที ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน
การจ่ายจริง 
การออกเสยีงลงคะแนน  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที  33
กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ 

 
วาระที> 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง 
จํากดั โดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  3516 หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบัณฑิต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  3970 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  

4-*) ทําหน้าที ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 250,000 บาท ซึ งเมื อรวมค่า

สอบบญัชีสาํหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจํานวน 1,230,000 บาทตามที คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกําหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ งข้างต้นเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที 
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษัทสาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดจัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนญุาตรายอื นของบริษัทสาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดัทําหน้าที ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทน 
 

วาระที> 7 เรื>องอื>นๆ  (ถ้ามี) 

 อนึ งในการประชุมตามกําหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้ นที มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น       
ครั �งที  12  และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที  11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพธุที  12 มีนาคม 2557 
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 จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที ดงักลา่วข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั �งให้บุคคล
อื นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที แนบมานี � และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารที กําหนดให้ประธานกรรมการหรือบคุคลที ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ มประชมุ   

      ขอแสดงความนบัถือ 
             บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 
                  โดยคําสั งคณะกรรมการบริษัท 

       
       (นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์) 

        ประธานเจ้าหน้าที บริหาร 
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สิ>งที>ส่งมาด้วยลําดับที> 1 
บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที> 11 
 

 
เวลาและสถานที> 
 ประชุมเมื อวันศุกร์ที   26  เมษายน  2556  เวลา 15.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น Z โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนน
พระราม 3 กรุงเทพมหานคร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 15.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 26 คน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 
38 คน รวมทั �งสิ �น 64 คน รวมเป็นจํานวนหุ้นทั �งสิ �น 83,774,178 หุ้น จากจํานวนหุ้ นทั �งหมดของบริษัทที ออกและเรียกชําระแล้ว 
175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.72 ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจงึเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั �ง
ที  11 

เริ>มการประชุม 
  คณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานที ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นพร้อมทั �ง แจ้งจํานวนผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชุม ซึ ง

ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ทั �งนี � บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 15.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการ
บริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ เพื อให้การบนัทกึรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ดงันี � 

1. ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุ้นที ตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นที ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที บริหารของบริษัทไว้นั �น 

บริษัทได้บนัทกึคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนบัรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป 
3. ในทกุวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และเมื อประธาน

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

4. เลขานุการที ประชุมจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงที จะต้องใช้เป็นมติที ประชุมในแต่ละวาระให้ที ประชุมทราบก่อน
ลงคะแนน 

5. ในกรณีที ไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื น นอกเหนือจากที ประธานหรือ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์ 

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

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั �งเสนอชื อ
บุคคลเพื อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์และขั �นตอนในการนําเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทและช่องทางการสื อสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตั �งแต่วนัที  4 มกราคม 2556 โดยมีกําหนดให้นําส่งไม่เกินวันที  
20 กมุภาพนัธ์ 2556 ซึ งปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดนําเสนอแต่อย่างใด  
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จากนั �น เลขานกุารบริษัทได้แนะนํากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที เข้าร่วมประชมุ พร้อมทั �งผู้สอบบญัชี ดงันี � 
กรรมการที ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่ 
1. คณุตะวนั พนัธาวงศ์ 
2. คณุภาณพ เศวตรุนทร์ 
3. คณุขนิษฐา สรรพอาษา 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 
1. คณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณุปัญจะ เสนาดิสยั ซึ งดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนด้วย 
3. คณุไพโรจน์ วโรภาษ 
4. คณุอภิชาติ อาภาภิรม  
กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ 
1. คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ดํารงตําแน่งประธานเจ้าหน้าที บริหาร 
2. คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอํานวยการ 
3. คณุวิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการที ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ คือคณุสรุชยั สขุศรีวงศ์ เนื องจากติดภารกิจ 
ตวัแทนผู้สอบบญัชีที มาในวนันี � คือคณุรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ และคณุสพุจน์ เลศิปรัชญากลุ จากบริษัทสํานักงาน เอินส์ท

แอนด์ยงั จํากดั และที ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอรี  คือคุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ เพื อทําหน้าที ดูแลให้การ
ประชมุเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมายและข้อบังคบับริษัท 

เพื อความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที ที ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม  แจ้งต่อที 
ประชมุให้ทราบถงึขั �นตอนในการอพยพหากเกิดเหตฉุกุเฉิน และสถานที ที เป็นจุดรวมพลเพื อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนใน
โรงแรม  
 เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื น ประธานได้รายงานต่อที ประชุมเมื อเวลา 15.15 น. ว่า มีผู้ ถือ
หุ้นมาประชมุด้วยตนเองเพิ มจํานวน 1 คน ทําให้มีผู้ ถือหุ้นที มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 27 คน และผู้ รับมอบฉันทะจํานวน 38 
คน รวมเป็นจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งสิ �น 65 คน เท่ากบั 84,444,178 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 48.10 ของจํานวนหุ้นที ออกและเรียกชําระ
แล้วทั �งหมด จากนั �น ประธานกลา่วเปิดประชมุเพื อพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี � 
 
วาระที>  : 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที> 10 เมื>อวันที> 25 เมษายน 2555 

 ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที ประชุมผู้ ถือหุ้ น จึง
ขอให้ที ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที  10 เมื อวันที  25 เมษายน 2555 ซึ งได้ส่งสําเนาให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 มติ การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,444,178 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้
ไม่เห็นด้วย จงึสรุปว่า ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  10 ตามที เสนอ 

 
 

วาระที>  :  2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปีสิ �นสุดวันที> 31 ธันวาคม 2555 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมการอํานวยการเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ที ประชมุทราบ ดงันี � 

  ในปี พ.ศ. 2555 ตลาดทุนต้องเผชิญกับความผันผวนทั �งจากปัจจัยที มีผลกระทบต่อการลงทุนทั �งภายนอก และ
ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความกงัวลเกี ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐฯ วิกฤตหนี �สาธารณะในยุโรป ผนวกกับทิศทาง
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อตัราดอกเบี �ยทั วโลกที ยงัคงทรงตวัระดบัตํ า เป็นผลให้เม็ดเงินลงทนุไหลเข้าลงทนุในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มประเทศเกิดใหม่อีกหลายๆ
ประเทศรวมถงึประเทศไทยด้วย ซึ งภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยที มีโครงสร้างพื �นฐานทางเศรษฐกิจที แข็งแกร่ง ส่งผลให้ในปี 
2555 มลูค่าการซื �อขายหลกัทรัพย์ (รวม SET และ MAI) เฉลี ยต่อวนัอยู่ที  32,304 ล้านบาท เพิ มขึ �นในอัตราร้อยละ 9.60 เมื อเทียบ
กบัมลูค่าการซื �อขายเฉลี ยต่อวันในปี 2554 ที  29,473 ล้านบาท ขณะที ดัชนีตลาดหลกัทรัพย์ (SET Index) แม้ระหว่างปีจะมีการ
ปรับตวัผนัผวนขึ �นลงไปตามปัจจยัต่างๆ ข้างต้นบ้าง แต่ ณ วันทําการสดุท้ายของปี 2555 SET Index อยู่ที  1,391.93 จุด เพิ มขึ �น
จาก 1,025.32 จดุ ณ วนัทําการสดุท้ายของปี 2554 หรือเพิ มขึ �นในอตัราร้อยละ 35.80 ซึ งนับเป็นการสร้างสถิติมีมูลค่าการซื �อขาย
หลกัทรัพย์เฉลี ยสงูสดุตั �งแต่ก่อตั �งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ �นมาในปี 2518 และดัชนีตลาดหลกัทรัพย์สงูสดุใน
รอบ 16 ปี   

  ทั �งนี �ในปี 2555 นกัลงทนุต่างประเทศมีสดัสว่นมลูค่าซื �อขายเพิ มขึ �นจากร้อยละ 22.80 เป็นร้อยละ 24.20 ในขณะที นกั
ลงทนุรายย่อยในประเทศ บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ และนกัลงทนุสถาบนัในประเทศมีสดัสว่นการซื �อขายลดลงจากปี 2554 เลก็น้อย 
ทั �งนี �โดยรวมตลอดปี 2555 นกัลงทนุรายย่อยและสถาบนัในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ขายสทุธิ 59,166 ล้านบาท และ 24,916 ล้าน
บาท ในขณะที นกัลงทนุต่างประเทศและบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ มีสถานะเป็นผู้ ซื �อสทุธิ 76,897 ล้านบาท และ 7,185 ล้านบาท 
สาํหรับบริษัทมีสว่นแบ่งการตลาดปี 2555 ที ร้อยละ 1.16 ลดลงจากปี 2554 ที ร้อยละ 1.28  

  ภาวะการซื �อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื อง สืบเนื องมาจากการเพิ มขึ �นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
สญัญาซื �อขายที อ้างอิงอัตราแลกเปลี ยนสกุลเงินสหรัฐ Single Stock Futures ที มีการเพิ มหลกัทรัพย์อ้างอิงมากขึ �น รวมถึงการ
เพิ มขึ �นของบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น จึงทําให้ได้รับความสนใจจากนัก
ลงทนุในการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าซึ งสะท้อนได้จากในปี 2555 มีปริมาณการซื �อขายเฉลี ย 43,823 สญัญาต่อวัน เพิ มขึ �น
ร้อยละ 6.51 จากปี 2554 ที มีปริมาณการซื �อขายเฉลี ย 41,145 สญัญาต่อวนั   

  โดยในปี 2555 SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ปริมาณการซื �อขายสงูสดุด้วยสดัส่วนร้อยละ 38.60 รองลงมา
ได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures คือ ประมาณร้อยละ 34.80   และ 20.70 ตามลําดับ ทั �งนี �กลุ่มนักลงทุนหลกั
เปลี ยนจากนกัลงทนุรายย่อยในประเทศมาเป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศแทน โดยในปี 2555 สดัส่วนมูลค่าการซื �อขายของนัก
ลงทนุสถาบนัในประเทศเท่ากบัร้อยละ 53.40 ในขณะที นกัลงทนุรายย่อยในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสดัส่วนการมูลค่า
การซื �อขายอยู่ที ร้อยละ 38.90 และร้อยละ 7.70 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.18 ลดลงจากปี 2554 ที ร้อยละ 5.15  ทั �งนี � 
เป็นผลจากการแข่งขนัที เพิ มขึ �น และการลดความร้อนแรงของการซื �อขายสญัญาซื �อขายทองคําลว่งหน้าในปี 2555 

  นอกจากนั �น ในปี 2555 บริษัทประสบความสาํเร็จในการจดัการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็น
ที พอใจของลกูค้า จนเป็นผลให้ลกูค้ามีความเชื อมั นและมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิรวมเพิ มขึ �นร้อยละ 235 จาก 1,014 ล้านบาทเมื อสิ �น
ปี 2554 เป็น 1,374 ล้านบาท ณ สิ �นปี 2555   

  บริษัทยงัให้ความสาํคญัในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที ดี  
บริษัทได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี ยมและสมควรเป็น
ตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ประจําปี 2555 เป็นบริษัทจดทะเบียนที ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด รวมทั �งในปี 2555 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � 
จํากัดได้รับรางวัลบริษัทหลกัทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์เป็นปีที สอง จากงาน SET AWARDS 2012 ซึ งจัดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร  

บริษัทมีรายได้รวม 680 ล้านบาท เพิ มขึ �นจาก 640 ล้านบาทในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ มขึ �นร้อยละ 6.37 ซึ ง
รายได้หลกัของบริษัทมาจาก 
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• รายได้ค่านายหน้าจากการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจํานวน 321 ล้านบาทลดลงจาก 336 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราการลดลงร้อยละ 4  ซึ งเป็นปีแรกที เปิดเสรีค่านายหน้า โดยอัตราค่านายหน้าเฉลี ยของบริษัทอยู่ที  0.20%
ลดลงเลก็น้อยจากปี 2554 ในขณะที อตัราค่านายหน้าเฉลี ยของอตุสาหกรรม 0.15%   

• ในขณะที รายได้ค่านายหน้าจากการซื �อขายสญัญาซื �อขายล่วงหน้าลดลงจาก 72 ล้านบาท เป็น 46 ล้านบาท
คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 36 จากปริมาณการซื �อขายและสว่นแบ่งการตลาดในสว่นของลกูค้าที ลดลง  

• นอกจากนี �ภาวะตลาดที ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนชั วคราวเพิ มขึ �นจาก 147 ล้านบาทในปี 2554  
เป็น 198 ล้านบาท รวมทั �งมีรายได้จากดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืมเพื อซื �อหลกัทรัพย์ที เพิ มขึ �นจาก 49 ล้านบาท เป็น 65 
ล้านบาท ตามการให้เงินกู้ ยืมเพื อซื �อหลกัทรัพย์ที เพิ มขึ �นระหว่างปี 2555 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารปี 2555 มีจํานวนเพิ มขึ �นจาก 469 ล้านบาท เป็น 503 ล้านบาท โดย
ค่าใช้จ่ายหลกัที เพิ มขึ �นคือค่าใช้จ่ายเกี ยวกับพนักงานที เพิ มขึ �นจาก 305 ล้านบาท เป็น 323 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและ
บริการจ่ายที เพิ มขึ �นจาก 68 ล้านบาทเป็น 82 ล้านบาท ซึ งผันแปรตามผลการดําเนินงานที ดีขึ �นและปริมาณการซื �อขายของบัญชี
เงินลงทนุของบริษัทที เพิ มขึ �น นอกจากนี �ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ มขึ �นมากจาก 20 ล้านบาท เป็น 28 ล้านบาท จากการ
ใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ มขึ �นระหว่างปี 2555 เพื อการชําระราคาและให้เงินกู้ ยืมเพื อซื �อหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าเพิ มขึ �น 

  บริษัทจงึมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ 150 ล้านบาท เพิ มขึ �นจาก 133 ล้านบาทในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ มขึ �นร้อยละ 
12.49 ในขณะที กําไรสทุธิปี 2555 มีจํานวน 117 ล้านบาท ใกล้เคียงกบักําไรสทุธิปี 2554 เนื องจากปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ตํ ากว่าจากการตดัหนี �สญูเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรเป็นจํานวนเงิน 67 ล้านบาท  

  รายละเอียดต่างๆ ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ มเติมได้จากรายงานประจําปี ที จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ   

คณุชาญชยัได้แจ้งต่อที ประชุมว่าสาํหรับวาระนี �ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี �แจงให้ที ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปี 2555 ตามที เสนอ คุณชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
ซกัถาม  

จงึสรุปว่าที ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2555 ตามที เสนอ 
 

วาระที>  :  3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิ �นสุดวันที> 31 ธันวาคม 2555 

ประธานขอให้คณุสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รายงานสาระสาํคัญของงบการเงิน  

คณุสวุรรณีได้รายงานต่อที ประชมุเมื อเวลา 15.30 น. ว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ มจํานวน 2 คน และผู้ รับมอบ
ฉนัทะเพิ มจํานวน 2 คน ทําให้มีผู้ ถือหุ้นที มาประชมุด้วยตนเองจํานวน 29 คน และผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน 40 คน รวมเป็นจํานวนผู้
ถือหุ้นทั �งสิ �น 69 คน เท่ากบั 84,457,628 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 48.11 ของจํานวนหุ้นที ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด จากนั �น
จงึรายงานสาระสาํคญัของงบการเงินดงันี � 

บริษัทได้จัดทํางบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวันที  31 ธันวาคม 2555 ที ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 
ข้อมลูที สาํคญัในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุมีดงันี � 

- บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 3,188 ล้านบาทเพิ มขึ �นเมื อเทียบกบัเมื อสิ �นปี 2554 ที มีจํานวน 1,845 ล้านบาท ซึ งสินทรัพย์ที 
เพิ มขึ �นหลกัได้แก่ ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที เพิ มขึ �นจาก 1,045 ล้านบาท เป็น 2,037 ล้าน
บาท และเงินลงทนุชั วคราวเพิ มขึ �นจาก 463 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 755 ล้านบาทเมื อสิ �นปี 2555 การเพิ มขึ �นของ
รายการลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ มขึ �นของลกูหนี �เงินให้กู้ ยืมเพื อซื �อหลกัทรัพย์จาก 635 ล้าน
บาทเมื อสิ �นปี 2554 เป็น 1,335 ล้านบาทในปี 2555 และลกูหนี �ซื �อหลกัทรัพย์ด้วยเงินสดเพิ มขึ �นจาก 232 ล้านบาท 
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เป็น 648 ล้านบาทเป็นผลจากปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าของบริษัทย่อย 3 วันทําการก่อนวันสิ �นปี 
2555 มีจํานวนประมาณ 2,531 ล้านบาท ในขณะที ปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าของบริษัทย่อย 3 วันทํา
การก่อนวนัสิ �นปี 2554 มีจํานวนประมาณ 689 ล้านบาท 

- ในสว่นของหนี �สนิรวมของบริษัทมีหนี �สินรวม 1,779 ล้านบาท เพิ มขึ �นในอัตราร้อยละ 264 เมื อเทียบกับหนี �สินรวม
เมื อสิ �นปี 2554 ที มีจํานวน 489 ล้านบาท การเพิ มขึ �นของหนี �สินรวมดังกล่าวเนื องมาจากการเพิ มขึ �นของเงินกู้ ยืม
จํานวน 973 ล้านบาทที ใช้สําหรับการชําระราคา และการเพิ มขึ �นของเงินลงทุนและเงินให้กู้ ยืมเพื อซื �อหลกัทรัพย์
ในช่วงสิ �นปี นอกจากนั �นเจ้าหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้าเพิ มขึ �นจากจํานวน 306 ล้านบาทเมื อสิ �น
ปี 2554 เป็น 528 ล้านบาท เมื อสิ �นปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 73 การเพิ มขึ �นของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลกัมาจาก
การเพิ มขึ �นของปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าของบริษัทย่อย 3 วนัทําการก่อนวนัสิ �นปีเช่นกนั 

- สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 1,409  ล้านบาทเพิ มขึ �นจากเมื อสิ �นปี 2554 ที มีจํานวน 1,366  ล้านบาท เป็น
ผลจากผลกําไรในปี 2555 จํานวน 117 ล้านบาท ในขณะที บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2554 
จํานวนเงิน 61 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2555 จํานวน 21 ล้านบาท 

- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที รายงานในวาระที  2 แล้ว  

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ งรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจําปีที ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว จงึขอเสนอให้ที ประชมุสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวันที  31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าว
ตามรายละเอียดที ปรากฏในรายงานประจําปีที ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น 

 คณุสวุรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที ประชุม
พิจารณาลงมติ  

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,456,378 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 มีผู้ งดออกเสียง 1,250 เสียง
คิดเป็นร้อยละ u.uu) และไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย จงึสรุปว่า ที ประชมุมีมติเป็นโดยเสยีงข้างมากอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวันที  31 
ธันวาคม 2555 
 
วาระที>  :  4  พิจารณาและอนุมัติการจดัสรรกําไร เงนิปันผล และเงนิสํารองตามกฎหมายประจาํปี 255Y 

4.1 อนุมัติจดัสรรกําไรเป็นเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ประธานขอให้คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็นผู้นําเสนอวาระนี � 

คุณภควัตแถลงว่าตามที บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ งไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทนุสาํรองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ในปี 2555 ที ผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 104,589,622 บาท  จึงต้องจัดสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน  5,229,481 บาท  
ทําให้กําไรสะสมที ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 83,659,578 บาท และเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน  
34,079,636 บาท  จงึเสนอที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายสาํหรับปี 2555 จํานวน 5,229,481 บาท  

คณุภควตัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที ประชุม
พิจารณาลงมติ 
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มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,457,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย จงึสรุปว่า ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจดัสรรกําไรจํานวน 5,229,481  บาท เป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับ
ปี 2555 ตามที เสนอ 

 
4.2 อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2555 

ประธานขอให้คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็นผู้นําเสนอวาระนี � 
คณุภควตัแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที บริษัทกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงิน

รวม และไม่เกินกว่ากําไรสะสมที ยงัไม่จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2552 ถึงปี 2554 และ
ข้อมลูกําไรสทุธิและกําไรสะสมสาํหรับปี 2555 ตามรายละเอียดที ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชุม  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ประชมุพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท รวม
เป็นเงิน  100,064,640 บาท (คิดเป็นร้อยละ 85.44 ของกําไรสทุธิประจําปี 2555) โดยที บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท เมื อวนัที  7 กนัยายน 2555   และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท 
รวมเป็นเงิน 78,998,400 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัที  17 พฤษภาคม 2556 และกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิ
ในการรับเงินปันผลตั �งแต่วนัที  18 มีนาคม 2556 

คณุภควตัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  
คณุวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมด้วย เนื องจากอัตราภาษี

เงินได้นิติบคุคลในปีก่อนหน้าเป็นอตัราร้อยละ 30  
คณุภควตั แจ้งว่า ขอให้คณุสวุรรณีได้ชี �แจง   
คณุสวุรรณี ชี �แจงว่าบริษัทจะจ่ายจากกําไรสะสมที คงเหลอืก่อน เพื อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที สามารถเครดิตภาษีเงิน

ปันผลได้ในอตัราร้อยละ 30 และสว่นที เหลอืจงึจ่ายจากกําไรสทุธิปี 2555 ซึ งมีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 23 

เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ มเติม จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,457,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ งดออกเสียง และไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย จงึสรุปว่าที ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท (รวม
เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.12 บาทที จ่ายเมื อวันที  7 กันยายน 2555) กําหนดจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2555 
ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 78,998,400 บาท โดยจ่ายในวนัที  17 พฤษภาคม 2556 และกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนสทิธิในการรับเงินปันผลตั �งแต่วนัที  18 มีนาคม 2556 ตามที เสนอ 
 
วาระที> : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที>ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

เลขานกุารบริษัทได้รายงานต่อที ประชมุเมื อเวลา 15.35 น. ว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองเพิ มจํานวน  1 คน และผู้ รับ
มอบฉันทะเพิ มจํานวน 1 คน ทําให้มีผู้ ถือหุ้นที มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 30 คน และผู้ รับมอบฉันทะจํานวน 41 คน รวมเป็น
จํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งสิ �น 71 คน เท่ากบั 85,559,628 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 48.74 ของจํานวนหุ้นที ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด 

ประธานขอให้คณุปัญจะ เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นําเสนอในวาระที  5.1
และ 5.2  
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5.1 อนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที>ออกตามวาระ 

คณุปัญจะจงึแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ งใน
สามเป็นประจําทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถนําเสนอชื อบุคคลเพื อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกําหนดให้
นําเสนอภายในวนัที  20 กมุภาพนัธ์ 2556 ไม่ปรากฎว่ามีการนําสง่เอกสารเพื อนําเสนอบคุคลใดต่อเลขานกุาร        ในปีนี �กรรมการ
ที ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ในสามของกรรมการทั �งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่ 

1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์  ตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ตําแหน่ง กรรมการ 
 3) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

4) นายภาณพ เศวตรุนทร์ ตําแหน่ง กรรมการ 

เพื อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที ดี และเพื อให้ที ประชุมนี � สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที  และการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที อยู่ในที ประชมุนี �ได้สละสทิธิvออกเสยีงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี � และ กรรมการ
ทั �ง 4 ท่านขออนญุาตออกจากห้องประชมุก่อน เพื อให้ที ประชมุได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที บริษัทกําหนด โดยพิจารณา
คณุสมบติั การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุต่างๆ ที เกี ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที ที ผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการอื นที อาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึ งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือ
เชิญประชมุ  

คณะกรรมการบริษัทซึ งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
จงึเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทั �ง 4 ท่านกลบัมาดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึ ง เนื องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั �งมีผลงานในการร่วมบริหาร
กิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที ดํารงตําแหน่ง  และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ งนายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ และนายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
นิยามกรรมการอิสระที บริษัทกําหนด 

ขอให้ที ประชมุพิจารณาประวติักรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที  24 ถึง 27 และ
ลงมติเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ทั �งนี � กรรมการที ได้รับการเสนอชื อที อยู่ในที ประชุมและเป็นผู้ ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติ
แต่งตั �งตนเอง  

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

 เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ มเติม จึงขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมติ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสยีง
คดัค้านหรืองดออกเสยีง ขอให้นําส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที แยกสาํหรับกรรมการแต่ละท่าน 
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มติ  การลงคะแนนเสยีงสําหรับการเลอืกตั �งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดงันี �  

ลาํดบั ชื อกรรมการ เห็นด้วย, (%) ไม่เห็นด้วย, (%) งดออกเสียง*, (%) 
1 นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ 85,554,628 

99.994% 
- 
 

5,000 
0.006% 

2 นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ 80,149,628 
93.68% 

- 5,410,000 
6.32% 

3 นายอภิชาติ อาภาภิรม 85,559,628 
100.00% 

- - 

4 นายภาณพ เศวตรุนทร์ 85,559,628 
100.00% 

- - 

  หมายเหต:ุ * รวมคะแนนเสยีงของกรรมการเองที งดออกเสียง  

 สรุปว่าที ประชมุมีมติโดยเสยีงข้างมากแต่งตั �งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื อข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ ง โดยคณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ และคณุอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วย 

 
Y.Z อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คุณปัญจะแถลงต่อที ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่าห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33
กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที ประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด จึงขอเสนอที ประชุมพิจารณาเงินบําเหน็จ
กรรมการสาํหรับปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 ดงันี �  

[)  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิบําเหน็จกรรมการประจาํปี 2555  

ตามที ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  10 ได้อนมุติังบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการ
ประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั �งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที ผ่านมา 
และผลสาํรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2554 ที จัดทําและ
เปิดเผยลา่สดุโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ งผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2555 
บริษัทมีรายได้ 680 ล้านบาท ซึ งสูงกว่าปี 2554 ในอัตราร้อยละ 6  และกําไรสทุธิ 117 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2554   เกณฑ์
ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ถึงปี 2554 ตามรายละเอียดที 
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที 
ประชมุพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2555 จํานวน 4 ล้านบาทเท่ากบัปี 2554 

ทั �งนี � กรรมการที ปฏิบติัหน้าที กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ มเติมอีกหนึ งเท่า และประธานกรรมการซึ ง
ปฏิบติัหน้าที ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบําเหน็จกรรมการมีดงันี � 

กรรมการ                    250,000  บาทต่อท่าน 
กรรมการที เป็นกรรมการตรวจสอบ        -u0,000  บาทต่อท่าน 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  y-0,000  บาทต่อท่าน 
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ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 90 กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที ประชุม
ผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชุม กรรมการที เป็นผู้ ถือ
หุ้นที เข้าร่วมประชมุมีสทิธิที จะออกเสยีงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นที เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที 
เป็นผู้ ถือหุ้นจะขอสละสทิธิเช่นว่านั �นก็ได้ 

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมติ  

มติ  การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วยเห็นด้วยจํานวน 85,559,628  เสยีงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้
งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2555 จํานวน 4,000,000 บาท 
รายละเอียดตามที นําเสนอ    

2)  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

สําหรับปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
จํานวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดงันี � 

 2.1) ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทแบ่งได้ดงันี � 
  ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปี 2555 ดงันี � 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน  

ข) ค่าตอบแทนที จ่ายเป็นเบี �ยประชุมรายครั �งสําหรับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
20,000 บาทต่อครั �ง 

 2.2)  วงเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2556 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตดัจ่ายจากบัญชีของปีนั �น โดยมอบอํานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดและจัดสรรจํานวนเงินที จ่ายจริงในวงเงินที ได้รับอนมุัติ 

คณุปัญจะขอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการตามที เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที ผ่านมา คะแนนเสียง
ของวาระนี �ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชุม กรรมการที เป็นผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชุมมี
สทิธิที จะออกเสยีงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ ถือหุ้นที เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที เป็นผู้ ถือหุ้นจะขอ
สละสทิธิเช่นว่านั �นก็ได้ 

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 คณุลลิตา สิริยากร ผู้ รับมอบฉันทะของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อที ประชุมว่า ธนาคารถือหุ้นจํานวน 
34.125 ล้านหุ้น ขอเสนอความเห็นในสว่นของบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2556 ขอเสนอให้แก้ไข โดยให้นําเสนอต่อที ประชุมผู้ ถือ
หุ้ นก่อนจ่ายจริง เช่นเดียวกับปีที ผ่านมา เนื องจากเป็นแนวปฏิบัติกับบริษัทในเครือทุกแห่ง ซึ งธนาคารจะพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของแต่ละบริษัทก่อน จงึสามารถให้ความเห็นชอบได้  
 คุณปัญจะได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ ใดเสนอเพิ มเติม  
ขอให้เลขานุการบริษัทยืนยันสดัส่วนการออกสียงลงคะแนนตามที ผู้ ถือหุ้นแจ้งด้วย ซึ งได้รับการยืนยันจากเลขานุการบริษัทว่า
สดัสว่นการลงคะแนนเสยีงของธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 39.88 ซึ งมากกว่าหนึ งในสามของผู้ ถือหุ้นที มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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 คณุปัญจะ จงึแถลงต่อที ประชมุว่าเพื อความกระชบัในการออกเสยีงลงคะแนน  เนื องด้วยจํานวนหุ้นของท่านผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ดังกล่าวจึงไม่มีความจําเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนตามที คณะกรรมการเสนอ จึงขอให้ที ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการจํานวนรวม 15 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี �ยประชุม 5 ล้านบาท และ
บําเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้นําเสนอขอความเห็นชอบจากที ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนจ่ายจริง ตามที ผู้ ถือหุ้นเสนอ 

 มติ  การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วยเห็นด้วยจํานวน 85,559,628  เสยีงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และไม่มี
ผู้งดออกเสยีง จงึสรุปว่า ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 จํานวนรวม 15,000,000 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี �ยประชุม 5,000,000 บาท และบําเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั �งนี �จํานวน
เงินบําเหน็จกรรมการต้องขออนมุติัจากที ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง 
 
วาระที>  :  6   พิจารณาและอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2556 

ประธานขอให้คณุไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นําเสนอวาระนี � 

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที ประชุม
สามญัพิจารณาอนมุติัแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัทสาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับปี 255+ 
โดยมีรายชื อผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปนี � 

1. นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  3516 หรือ 
2. นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  3970 หรือ 
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  4521 
โดยผู้สอบบญัชีตามรายชื อที เสนอมานั �นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตั �งแต่ปี 2553  ไม่มีความสมัพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ

บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที เกี ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด รวมทั �งในปีที ผ่านมา บริษัทและบริษัท
ย่อยไม่ได้รับบริการอื นใดจากบริษัท สํานักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จํากัด บุคคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที 
ผู้สอบบญัชีสงักดั  

ในกรณีที ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดจัดหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื นของบริษัทสาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดทําหน้าที ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทน  

พร้อมกนันี � คณะกรรมการขอเสนอกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 170,000 บาท ซึ งเท่ากับปี 2555 ทั �งนี � 
บริษัท สาํนกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ งเมื อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะเป็นจํานวนรวม 1,150,000 บาท ซึ งเป็นราคาเท่ากบัปีที ผ่านมา  

ทั �งนี � คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที ผ่านมา เห็นว่า ผู้ สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบญัชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้าน
คอมพิวเตอร์ รวมถงึการให้คําปรึกษาที เกี ยวกบัมาตรฐานการบญัชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที ยอมรับ
ได้  

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดซักถาม จึงขอให้ที ประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 85,559,628  เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ งด
ออกเสยีง จงึสรุปว่า ที ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุติัแต่งตั �ง บริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด  โดยนางสาวรุ้งนภา เลิศ
สวุรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  3516 หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  
3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทําหน้าที ผู้สอบ
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บัญชีประจําปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 170,000 บาทตามที เสนอ ซึ งเมื อรวมค่าสอบบัญชีของ
บริษัทย่อยจะเป็นจํานวนรวม 1,150,000 บาท 
 
วาระที> \ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ>มเติมข้อบังคับบริษัท 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมการอํานวยการเป็นผู้นําเสนอวาระนี � 

 คณุชาญชยั แถลงว่า  เพื อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ มเติมข้อบงัคบับริษัทต่อไปนี � โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดําเนินการ
ยื นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามรายละเอียดที เสนอในหนงัสอืเชิญประชมุหน้าที  21-23 ได้แก่ 

ก). ข้อบงัคบัที  36 ข้อที  39 ข้อที  46 และข้อที  47 
 เป็นการแก้ไขกําหนดเวลาในการโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุและแจ้งมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

ข) ข้อบงัคบัที  33 และข้อที  39 

เพิ มเติมข้อบงัคบัให้ชดัเจนในการลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ค) ข้อบงัคบัที  62 

ยกเลกิตราประทบัของบริษัท เนื องจากการยกเลิกการใช้ตราประทับในเช็คตามที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 
และเพื อลดงานการจดัทําตราประทบั 

คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม  

เลขานกุารบริษัทจงึแจ้งต่อที ประชมุว่าสาํหรับวาระนี � ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 107 และข้อบังคับ
บริษัทข้อที  42 กําหนดให้การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทให้เป็นไปตามมติที ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วย เห็นด้วย 85,559,628{  เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ งด
ออกเสยีง จงึสรุปว่า ที ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับบริษัทต่อไปนี � โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้
ข้อความใหม่ รวมถงึให้ดําเนินการยื นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามรายละเอียดที เสนอ 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื นเพิ มเติม หรือมีข้อซกัถามอื นใดหรือไม่   

คุณวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์ ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ได้สอบถามถึงวงเงินบัญชี Credit Balance ที ปล่อยให้ลูกค้าปัจจุบัน
ค่อนข้างตงึมาก มีแผนดําเนินการอย่างไรบ้าง 

คุณภควัต ชี �แจงว่า เนื องจากธุรกรรมที เพิ มขึ �นมาก ทําให้ลกูค้ามีความต้องการวงเงิน margin loan มาก บริษัทอยู่
ระหว่างการขอเพิ มวงเงินจากสถาบนัการเงิน รวมทั �งอยู่ระหว่างการพิจารณาออกตั�วแลกเงินด้วย   

คณุชยัรัตน์ ศรีณรงค์ส ุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามถึงการแตก Par จาก 5 บาท เป็น 1 บาทเพื อเพิ มสภาพคล่องของ
หุ้น 

คณุภควตัแจ้งว่าขอรับไว้พิจารณาต่อไป ทั �งนี �การกําหนด Par ไว้ที  5 บาท โดยคาดว่าราคาหุ้นอยู่ในระดับราคา 10 - 30
บาท เป็นราคาที น่าสนใจสาํหบัผู้ลงทนุ แต่หากราคาขยบัไปมาก อาจพิจารณาเรื องการลด Par ตามที เสนอ 

คณุณชัธร จิรวสักมลเจริญ ผู้ รับมอบฉนัทะของนายบญุมี ปิยะธรรมวฒุิกลุ ได้สอบถามถงึการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 
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คณุภควตั ชี �แจงว่า ด้วยทนุของบริษัทอยู่ประมาณ 1,300 – 1,400 ล้านบาท และเงินกู้จากธนาคารประมาณ 1,000 ล้าน
บาท จะเห็นว่า อตัราสว่นหนี �สนิต่อทนุของบริษัทยงัไม่ถงึหนึ งเท่า ซึ งถือว่ายงัคงตํ า บริษัทจงึยังสามารถเพิ มเงินกู้ ได้ ทําให้สามารถ
เพิ มผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ โดยเมื อมีกําไร จึงมีนโยบายที จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นให้มาก ซึ งจะเป็นการจ่ายเงินปันผล
หรือหุ้นปันผลคิดว่าไม่ต่างสาํหรับผู้ ถือหุ้น  

คณุณชัธร จิรวสักมลเจริญแจ้งว่า หากจ่ายเป็นหุ้นปันผล ก็จะช่วยเพิ มสภาพคลอ่งของหุ้นในตลาดได้ 

คณุภควตั รับจะพิจารณาสาํหรับการจ่ายปันผลในรอบต่อไป  

คณุณชัธร จิรวสักมลเจริญ สอบถามเพิ มเติมว่าจากที ธุรกิจหลกัทรัพย์เติบโตดีในปีที ผ่านมา อยากทราบว่าเรื องควบรวม
กิจการ มีแนวโน้มอย่างไร 

คณุชาญชยั ชี �แจงว่า ตลอดระยะเวลาที ผ่านมา บริษัทเปิดโอกาส และมีการพดูคยุเป็นระยะ ซึ งในการควบรวมกับใคร จะ
พิจารณาแนวทางการทําธุรกิจ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ที จะมีต่อผู้ ถือหุ้น ลกุค้า และพนกังานเป็นหลกั  

คณุภควตัเสริมว่า สองสามปีที ผ่านมา หุ้นของบริษัหลกัทรัพย์ไม่ค่อยมีความเคลื อนไหว โดยมีราคาตํ ากว่า Book value 
ทําให้มีการซื �อและรวมกิจการได้ง่าย แต่ปัจจบุนั ราคาหุ้นของกลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์เพิ มขึ �นสงูกว่า Book value ทําให้เกิดโอกาสที 
จะมีการเข้าซื �อsหรือควบรวมกิจการลดลง 

เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที กรุณาสละ
เวลามาประชมุและให้ข้อเสนอแนะที เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวนันี � และขอให้ผู้ ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั �งหมดที ยังไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าที ของบริษัทเพื อจดัเก็บเป็นเอกสารหลกัฐาน และได้กลา่วปิดประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 16.10 น. 
 

 
       ลงชื อ  ………………………………….. 
           (คณุศิรินทร์ นิมมานเหมินท์) 
                 ประธานที ประชมุ 
 
ลงชื อ  …………………………………… 
 (นางสาว สวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน) 
        เลขานกุารบริษัท   
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สิ>งที>ส่งมาด้วยลําดับที> 3 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุ้น 
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที> 12 

 
วาระที> 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที> 11 เมื>อวันที> 26 เมษายน 2556 

ข้อมูลเพื>อการพิจารณา 
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชมุสามญัแล้วเห็นว่าตรงตามมติที ประชมุผู้ ถือหุ้น  จึงขอเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือ

หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว ซึ งได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี � (สิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  )) 
 
วาระที> 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปีสิ �นสุดวันที> 31 ธันวาคม 2556 

ข้อมูลเพื>อการพิจารณา 
บริษัทได้จัดทํารายงานประจําปี 2556 (สิ งที ส่งมาด้วยลําดับที  2) เพื อนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2556  ต่อที ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื อรับทราบผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําปีที นําสง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมในครั �งนี �  
 

วาระที> 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนประจาํปีสิ �นสุดวันที> 31 ธันวาคม 2556 

ข้อมูลเพื>อการพิจารณา 
บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ �นสุดวันที  31 ธันวาคม 2556 และได้ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ งรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี
ได้แสดงในรายงานประจําปีที ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมในครั �งนี �แล้ว (สิ งที ส่งมาด้วยลําดับที  2) จึงขอเสนอให้ที 
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุดงักลา่ว  
 
วาระที> 4 พิจารณาและอนุมัติการจดัสรรกําไร เงนิปันผล และเงนิสํารองตามกฎหมายประจาํปี 2556 
  
4.1 อนุมัติการจดัสรรกําไรเป็นเงนิสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2556 

ข้อมูลเพื>อการพิจารณา 
ตามที บญัญัติในมาตรา 116 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้จัดสรรเป็นจํานวนร้อยละ - 

ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าสาํรองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน   ในปี 2556 ที ผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 109,545,785 บาท  จึงต้องจัดสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 5,477,289   
บาท  ทําให้กําไรสะสมที ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 56,064,078 บาท และเงินสํารองตามกฎหมายมี
จํานวน 39,556,925 บาท 

คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2556
จํานวน 5,477,289 บาท 
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4.2 อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2556 

ข้อมูลเพื>อการพิจารณา 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที บริษัทกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่า

กําไรสะสมที ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2553 ถึง ปี 2555 รวมทั �งข้อมูลกําไรสทุธิ
และกําไรสะสมที ยงัไม่จดัสรรสําหรับปี 2556 มีดงันี � 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตามงบการเงินรวม 38,845,711 117,062,777 115,850,277 137,910,287 
กําไรสะสมก่อนจ่ายปันผลงวดสดุท้ายตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

76,036,563 49,253,677 83,659,578 56,064,074 

เงินปันผลจ่าย     
-  ร้อยละของกําไรสทุธิ 

 
99.42 

 
52.49 

 
86.37 

นําเสนอที ประชุม
ผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � 

 -  บาทต่อหุ้น 0.22 0.35 0.57 
-   บาท                       38,621,440 61,443,200 100,064,640 

  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายสําหรับปี 2556 โดยจ่ายจากกําไรที 
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 20 รายละเอียดเงินปันผลดงันี � 
      อตัราหุ้นละ   จํานวนเงิน ร้อยละของกําไรสทุธิ 
         (บาท)            (บาท)        ตามงบการเงินรวม 
 เงินปันผลประจําปี  *--+          0.60    105,331,200             76.38  
 หกั เงินปันผลระหว่างกาล       0.30      52,665,600            38.19   
 เงินปันผลจ่ายงวดสดุท้าย       0.30      52,665,600           38.19              

โดยจะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวันที  16 พฤษภาคม 2557 และกําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ใน
วนัที  11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื อโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสทิธิในวนัที  12 มีนาคม 2557 
 
วาระที>  5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที>ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

5.1 อนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที>ออกตามวาระ 

ข้อมูลเพื>อการพิจารณา 

ด้วยข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ งในสามเป็นประจําทุกปี โดย
ให้กรรมการที อยู่ในวาระนานที สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  ในปีนี �กรรมการที ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่  

 1) นายไพโรจน์ วโรภาษ  ตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2) นายสุรชยั สุขศรีวงศ์  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3) นายตะวนั พนัธาวงศ์  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

4) นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ ตําแหน่ง กรรมการ 
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นอกจากนี � บริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถนําเสนอชื อบคุคลเพื อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที  21 
กมุภาพนัธ์ 2557  อย่างไรก็ตามไม่ปรากฎว่ามีการนําส่งเอกสารเพื อนําเสนอบคุคลใดต่อเลขานุการบริษัท  

เนื องด้วยกรรมการลําดับที  2-3 เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการ
พิจารณาแต่งตั �ง ดงันั �น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั �ง โดยได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาที บริษัทกําหนด โดย
พิจารณาคณุสมบติั การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุต่างๆ ที เกี ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที ที ผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการ
อื นที อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ งรายละเอียดเกี ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สําหรับ
กรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 

คณะกรรมการบริษัทซึ งไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสยี ให้ความเห็นว่า กรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทั �ง 4 ท่านมี
ความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที บริษัทกําหนด โดยเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั �งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที ดํารง
ตําแหน่ง และไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที 
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกกรรมการทั �ง 4 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง ซึ งนายไพโรจน์ วโรภาษ  เป็น
กรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบติัสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระที บริษัทกําหนด 
 
5.2 อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อมูลเพื>อการพิจารณา 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื นใดแก่

กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด คณะกรรมการจึงเสนอที ประชุมพิจารณาเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2556 
และค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557 ดงันี � 

[)  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2556 

ตามที ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที  11 ได้อนมุติังบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการ
ประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั �งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที ผ่านมา 
และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2555  ที จัดทํา
และเปิดเผยลา่สดุโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าตอบแทนกรรมการปีที ผ่านมาดงันี � 

          (หน่วย : ล้านบาท) 
 หมวดอตุสาหกรรม  ค่าเฉลี ย  ค่าเฉลี ย          ค่าเฉลี ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)  
    รายได้  กําไรสทุธิ   ค่าเฉลี ย     ค่าตํ าสดุ        ค่าสงูสดุ       

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 2,803      268  763,320       57,976    7,305,556     

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 - ปี 2555 
   (หน่วย : ล้านบาท)      ค่าเฉลี ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)         ค่าบําเหน็จ  
 รายได้ กําไรสทุธิ   ค่าเฉลี ย  ค่าตํ าสดุ  ค่าสงูสดุ            (บาท)  

ปี 2553    459    39 580,000  350,000  1,650,000       1,760,000 
ปี 2554    640   117 783,636  490,000  2,070,000       4,000,000 
ปี 2555    680   115 783,636  490,000  2,070,000      4,000,000 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ซึ งพิจารณาตาม
เกณฑ์ข้างต้น ซึ งผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2556 บริษัทมีรายได้ 851 ล้านบาทซึ งสงูกว่าปี 2555 ในอัตราร้อยละ 25  และ
กําไรสทุธิ 138 ล้านบาทเพิ มขึ �นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 20  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จ
กรรมการสาํหรับปี 2556 จํานวนรวม 5,500,000 บาทเพิ มขึ �นจากปี 2555 ทั �งนี � ประธานกรรมการซึ งปฏิบติัหน้าที ประธานกรรมการ
ตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ มอีก 1.5 เท่า รายละเอียดค่าบําเหน็จกรรมการมีดงันี � 

กรรมการ                   440,000 บาทต่อท่าน 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ     1,100,000 บาทต่อท่าน 

ขอบเขตหน้าที และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีที ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว (สิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  2) 

2)  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 จํานวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการ
จ่ายดงันี � 

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สาํหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทดงันี � 
ก)  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปี 2556 ดงันี � 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน  

ขอบเขตหน้าที และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีที ได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว (สิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  2) 

 ข)   กําหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  เพิ มจากปี 2556 ดงันี � 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  20,000 บาทต่อเดือน  ในกรณีที กรรมการเป็น
คณะกรรมการในชดุย่อยอื นด้วย  ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที อตัราสงูกว่าเพียงชุดเดียว  

ในปี 2555  อตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กําหนดจ่ายเป็นรายครั �ง   

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้แสดงในรายงานประจําปีที ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว (สิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  2) 

2.2) วงเงินบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2557 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตดัจ่ายจากบญัชีของปีนั �น โดยให้เสนอขออนุมัติ
จากที ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง 

 
วาระที> 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2557 

ข้อมูลเพื>อการพิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตั �งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ 
ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับปี 2557 โดยมีรายชื อผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปนี � 
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1. นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  3516   
2. นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  3970  
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที  4521 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายชื อที เสนอมานั �นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 4 ปีตั �งแต่ปี 2553  ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที เกี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
รวมทั �งในปีที ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื นใดจากบริษัท สํานักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จํากัด และจากบุคคลหรือ
กิจการที เกี ยวข้องกับผู้ สอบบัญชีและบริษัทที ผู้ สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ งดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื นของบริษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 
จํากดัทําหน้าที ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน  

รายละเอียดค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที ผ่านมามีดงันี �  
    ราคาที>เสนอ 

ชื>อบริษัท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากัด (มหาชน)   170,000 170,000  250,000 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดัและ      

บริษัท ทรีนีตี � แอ๊ดไวซอรี  *uu) จํากดั  980,000 980,000  980,000 
รวม 1,150,000 1,150,000 1,230,000 

ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทว่า ผู้สอบบญัชีสามารถปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์และตัวแทนสญัญาซื �อ
ขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คําปรึกษาที เกี ยวกับ
มาตรฐานการบญัชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ งค่าสอบบญัชีดงักลา่วมีความเหมาะสมและเป็นที ยอมรับได้  

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
สําหรับปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท ซึ งเมื อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงินรวม 1.230,000 บาท
ตามที คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
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เอกสารแนบประกอบวาระที> 5.1 
ประวัติกรรมการที>ออกตามวาระ 
 
1)  ชื>อ – นามสกุล   นายไพโรจน์ วโรภาษ 

อายุ    63 ปี 
ตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 การศึกษา   ปริญญาโท การตลาดการเงิน 
 Northwestern University,U.S.A. 
           การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) - สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
จาํนวนปีที>เป็นกรรมการ 12 ปี ตั �งแต่วนัที  9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสดุได้รับ

การแต่งตั �งเมื อวนัที  29 เมษายน 2554 

การดํารงตําแหน่งปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
� ไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

2545 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดั 
 
 
บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส 
จํากดั 

 

อาชีพหลัก    นกัธุรกิจ 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   12,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.007% ณ วนัที  31 ธันวาคม 2556 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท    5 ครั �ง จาก 7 ครั �ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  6 ครั �ง จาก 7 ครั �ง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือที ปรึกษาที ได้รับเงินเดือนประจํา และไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ
บริษัท/บริษัทย่อย รวมทั �งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ
บริษัท/บริษัทย่อย 
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2)  ชื>อ – นามสกุล   นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ 
อายุ    48 ปี 
ตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
การศึกษา ปริญญาโท (นิติศาสตร์) International Trade and Banking  
 The American University 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
จาํนวนปีที>เป็นกรรมการ 8 ปี ตั �งแต่วนัที  31 มกราคม 2549 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับ

การแต่งตั �งเมื อวนัที  25 เมษายน 2555 

การดํารงตําแหน่งปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
�ไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

2549 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
 
 
2537 – ปัจจบุนั 
 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
กรรมการ 
 
 
ประธานที ปรึกษา 
 
 
กรรมการ 
ที ปรึกษา 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท องครักษ์ธานี จํากดั 
บริษัท เอ็กฮิบิชั น แอนด์คอนเฟอร์เร้นซ์ 
จํากดั 
บริษัท สขุศรีวงศ์ จํากดั 
บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จํากดั 

 

อาชีพหลัก    ผู้บริหารบริษัท 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท     6 ครั �ง จาก 7 ครั �ง 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 3 ครั �ง จาก 3 ครั �ง   
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย  
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3) ชื>อ – นามสกุล   นายตะวัน พันธาวงศ์ 

อายุ    59 ปี 
ตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที  157/2555 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
จาํนวนปีที>เป็นกรรมการ 5 ปี ตั �งแต่วนัที  28 พฤษภาคม 2552 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสดุได้รับ

การแต่งตั �งเมื อวนัที  29 เมษายน 2554 

การดํารงตําแหน่งปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
�ไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

พ.ค. 2552 - ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
ไม่มี 

กรรมการ 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่  ผู้บริหารกลุม่ กลุม่
บริหารการลงทนุ สาย
งานบริหารการเงิน 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากัด (มหาชน) 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 

อาชีพหลัก    ผู้บริหารบริษัท 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ   ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท     6 ครั �ง จาก 7 ครั �ง  

  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 3 ครั �ง จาก 3 ครั �ง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย 
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4) ชื>อ – นามสกุล   นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 
อายุ    54 ปี 
ตําแหน่งกรรมการ  กรรมการ 
การศึกษา ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบญัชี 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  - สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (รุ่นที  2) - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
จาํนวนปีที>เป็นกรรมการ 4 ปี ตั �งแต่วนัที  6 มกราคม 2553 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยลา่สดุได้รับการ

แต่งตั �งเมื อวนัที  29 เมษายน 2554 

การดํารงตําแหน่งปัจจบัุน 

• บริษัทจดทะเบียน
และบริษัทในกลุม่ของ
บริษัทจดทะเบียน 
 
�ไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 

2553 – ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ/กรรมการ
อํานวยการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี � จํากดั 
 
 
บมจ .  ตล าด สัญ ญา ซื �อ ขา ยล่ วง ห น้ า 
(ประเทศไทย) 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

อาชีพหลัก    ผู้บริหาร 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ  900,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.51% ณ วนัที  31  ธันวาคม 2556 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท 7 ครั �ง จาก 7 ครั �ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื นที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนีตี � วัฒนาจํากัด (มหาชน) 

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ้นที มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี �ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที เกี ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั �นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึกษาที ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที ยื นคําขออนญุาตต่อสาํนกังาน 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที อาจมีความขัดแย้งในลกัษณะที 
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือ
บคุคลที จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง 
ในลกัษณะที อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญานอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัที ยื นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน โดยที นิยามของความสมัพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที ประกาศสํานักงาน 
กลต. กําหนด 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของสํานักงานบัญชี ซึ งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที อาจมีความขัดแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที ยื นคําขออนญุาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถงึการให้บริการเป็นที ปรึกษากฎหมาย หรือที ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที อาจมีความ
ขดัแย้ง ทั �งนี �ในกรณีที ผู้ ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที ยื นคําขออนญุาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ งเป็นผู้ที 
เกี ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที มี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที ปรึกษาที รับเงินเดือนประจํา หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ้นที มีสทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื นซึ งประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนัที มีนยักบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื นใดที ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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สิ>งที>ส่งมาด้วยลําดับที> 4 
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที> 12 บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที> 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. 

เพื อให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น   
บริษัทจงึเห็นควรกําหนดให้ขั �นตอนการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ รวมทั �งจัดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดง
ความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ ทั �งนี � เนื องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที 
นํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึขอสงวนสทิธิที จะผ่อนผนัการยื นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทน
ของผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามที บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1.  การลงทะเบียน 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื นเอกสารหรือหลกัฐานเพื อการตรวจสอบ ณ สถานที ประชุมได้
ตั �งแต่เวลา 13.00 น. ของวนัที  25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 ให้แสดงบัตรประจําตวัฉบบัจริง ได้แก่ บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนงัสอืเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) ในการลงทะเบียน 

3.   การมอบฉันทะ 

 3.1 ผู้ ถือหุ้นที มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที แนบมาพร้อมนี � หรืออาจใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (แบบที ใช้เฉพาะกรณี
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ที นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากดักําหนด 

 3.2 กรณีที ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการบริษัท สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการที มีรายชื อต่อไปนี � ซึ งไม่มี
สว่นได้เสยีในวาระการประชุมที เสนอในครั �งนี �  
 1)  นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์  ตําแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) 
อาย ุ67 ปี อยู่บ้านเลขที  593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 
 2)  นายปัญจะ เสนาดิสยั  ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที  
10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 
 3)  นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์    ตําแหน่ง  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ)     อาย ุ
65 ปี อยู่บ้านเลขที  26/3 ซอยสขุมุวิท 61 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

 3.3  เพื อความสะดวก โปรดจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที ระบขุ้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
มายงับริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) เลขที  179/111 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามที อยู่ของกรรมการ ก่อนวนัประชมุลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั 

เอกสารที>ใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

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

ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะซึ งลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
(ข) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริง 
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(2) นิติบุคคล 
 (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
(ข)   กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที จดทะเบียนในประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่

เกิน 3 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ งออก
ให้ไม่เกิน 1 ปี  โดยหน่วยราชการที มีอํานาจของประเทศที นิติบุคคลนั �นตั �งอยู่ ซึ งจะต้องผ่านการรับรอง
จากโนตารีพบับลคิ (Notary Public) และลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรา
สาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที ได้ลงนาม
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(ง) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริง 

(3) คัสโตเดียน (Custodian) 
(ก)   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ งลงนามโดยผู้ มีอํานาจของคัสโตเดียน  
(ข)  หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นซึ งเป็นนกัลงทนุต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ ดําเนินการลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึ งลงนามโดยผู้ มีอํานาจของคัสโตเดียน 
(ค)  หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ งลงนามโดยผู้ มีอํานาจของคัส

โตเดียน 
(ง) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ มีอํานาจของคัสโตเดียนที ได้

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(จ) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริง 

 4. การออกเสียงลงคะแนนในที>ประชุม 
4.1 ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุ้นที ตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิ

ออกเสยีงเพียงทางใดทางหนึ ง จะแบ่งหุ้นเพื อลงคะแนนเสยีงเป็นหลายทางไม่ได้  
4.2 มติที ประชุมผู้ ถือหุ้ นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื น 

นอกเหนือจากที ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์ 
4.3 ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ งในทางที แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนน

ของวาระนั �น (สาํหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 
4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที ผู้ มอบฉันทะระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะเท่านั �น 
4.5 ผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเรื องนั �น และประธานในที ประชุมอาจเชิญ

ให้ผู้ ถือหุ้นนั �นออกนอกห้องประชมุชั วคราวก็ได้    
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I/We……………………………………………………...Nationality……………..  Residing   at  No. ……………………….. Road………………………………………… 

แขวง…………………..………..…… เขต……………..………………………..จงัหวดั…………………………………..…รหัสไปรษณีย์…………………… 

 Kwaeng………………………………… Khet……………………………………….Province………………………………………Postal code……………………………. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �น…………..………………….หุ้น 

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................... เสยีง ดงันี � 
And  voting rights                                                        votes divided as follows: 

  หุ้นสามัญ ........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง 
  Common share   shares with voting rights                                  votes 

  หุ้นบริุมสทิธิv ..................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง 
  Preferred share   shares with voting rights                                 votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้           

Wish  to appoint  

). ......................................อาย ุ........ปี   อยู่บ้านเลขที ...................ซอย....................... ถนน......................... 
                                                                 Age                  years   Residing  at No.                                Soi                                          Road 

แขวง...................... เขต.....................................จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย์.....................หรือ 

Kwaeng                            Khet         Province      Postal code              or 
  

*.  ......................................อาย ุ........ปี   อยู่บ้านเลขที ...................ซอย....................... ถนน......................... 
                                                                 Age                  years  Residing  at No.                                Soi                                          Road 

แขวง...................... เขต.....................................จงัหวดั ............................. รหสัไปรษณีย์ ....................หรือ 

Kwaeng                            Khet         Province      Postal code              or 

�. ......................................อาย ุ........ปี   อยู่บ้านเลขที ...................ซอย....................... ถนน......................... 
                                                                 Age                  years   Residing  at No.                                Soi                                          Road 

แขวง...................... เขต.....................................จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย์.....................หรือ 

Kwaeng                            Khet         Province      Postal code              or 
 

4.  นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) 
อาย ุ67 ปี อยู่บ้านเลขที  593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Sirin Nimmanahaeminda, Position  Chairman and Chairman of Audit committee (as an independent director), age 67 years, resides at 593 Soi 
Paholyothin 32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok or 
 

-. นายปัญจะ เสนาดิสยั ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที  
10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 66 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn 
Road, Dindaeng, Bangkok  or 

ติดอากรแสตมป์ 
�� บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 



 

หน้าที  29 หน้า.................ของจํานวน...............หน้า 

+. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์    ตําแหน่ง  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อาย ุ
65 ปี อยู่บ้านเลขที  26/3 ซอยสขุมุวิท 61 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position  Chief Executive Officer (not an independent director), age 65 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, 
Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.  

คนใดคนหนึ งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามัญ ครั �งที  12 ซึ งกําหนดประชุมกันในวันที  25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น Z โรงแรมมณเฑียรริ
เวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร  หรือที จะพงึเลื อนไปในวนั เวลา และสถานที อื นด้วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 12 which will be held on April 25, 20)4 
at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

กิจการใดที ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

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

Signed              Grantor 

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

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

Signed             Grantee 

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

 

หมายเหต ุ/ Remarks 

ผู้ ถือหุ้นที มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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

 



 

หน้าที  30 หน้า.................ของจํานวน...............หน้า 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B 

 

ทําที ………………………………….………...……….. 

Made at 

วนัที ……….เดือน……………………. พ.ศ.………….. 

Date       Month  Year  

(1) ข้าพเจ้า…………………………………………….สญัชาติ………..…… อยู่บ้านเลขที  …...………………....ถนน……………………..………………… 

I/We……………………………………………………...Nationality……………..  Residing  at No. ……………………….. Road………………………………………… 

แขวง…………………..………..…… เขต……………..………………………..จงัหวดั…………………………………..…รหัสไปรษณีย์…………………… 

 Kwaeng………………………………… Khet……………………………………….Province………………………………………Postal code……………………………. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �น…………..………………….หุ้น 

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

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

  หุ้นสามัญ ........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง 
  Common share   shares with voting rights                                  votes 

  หุ้นบริุมสทิธิv ..................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง 
  Preferred share   shares with voting rights                                  votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้           

          wish to appoint  

). ......................................อาย ุ........ปี   อยู่บ้านเลขที ...................ซอย....................... ถนน......................... 
                                                                 Age                  years   Residing at No.                                Soi                                          Road 

แขวง...................... เขต.....................................จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย์.....................หรือ 

Kwaeng                            Khet         Province      Postal code              or 
  

*.  ......................................อาย ุ........ปี   อยู่บ้านเลขที ...................ซอย....................... ถนน......................... 
                                                                 Age                  years  Residing at No.                                Soi                                          Road 

แขวง...................... เขต.....................................จงัหวดั ............................. รหสัไปรษณีย์ ....................หรือ 

Kwaeng                            Khet         Province      Postal code              or 

�. ......................................อาย ุ........ปี   อยู่บ้านเลขที ...................ซอย....................... ถนน......................... 
                                                                 Age                  years  Residing  at No.                                Soi                                          Road 

แขวง...................... เขต.....................................จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย์.....................หรือ 

Kwaeng                            Khet         Province      Postal code              or 
 
 

4.  นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์  ตําแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) 
อาย ุ67 ปี อยู่บ้านเลขที  593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Sirin Nimmanahaeminda, Position  Chairman and Chairman of Audit committee (as an independent director), age 67 years, resides at 593 Soi Paholyothin 
32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok  or 

-. นายปัญจะ เสนาดิสยั ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที  10 
ซอยอินทามระ 40 ถนนสทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ 

 Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 66 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn 
Road, Dindaeng, Bangkok or 

ติดอากรแสตมป์ 
�� บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 



 

หน้าที  31 หน้า.................ของจํานวน...............หน้า 

+. นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์    ตําแหน่ง  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ)     อาย ุ
65 ปี อยู่บ้านเลขที  26/3 ซอยสขุมุวิท 61 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position  Chief Executive Officer (not an independent director), age 65 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit 
Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.  

คนใดคนหนึ งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญั ครั �งที  12 ซึ งกําหนดประชมุกนัในวนัที  25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์
ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร  หรือที จะพงึเลื อนไปในวนั เวลา และสถานที อื นด้วย 

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 12 which will be held on April 25, 20)4 at 
2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

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

 วาระที  1  เรื อง  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที  11 เมื อวนัที  26 เมษายน 2556 
Agenda            Subject:   To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 11 on April 26, 2013. 

 

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

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

                                      เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  2  เรื อง  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2556 
Agenda           Subject:        To consider and acknowledge the company’s  operating  results for  the  year  ended  December 31, 2013. 

 

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

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

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  3  เรื อง  พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิ �นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2556 
Agenda            Subject:        To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2013. 

 

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

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

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  4.1  เรื อง  พิจารณาและอนุมติัการจัดสรรกําไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายสําหรับปี 2556 
 Agenda                Subject:    To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2013. 

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

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

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  4.2  เรื อง  พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2556 
Agenda                  Subject:   To consider and approve dividend payment for the year 2013. 



 

หน้าที  32 หน้า.................ของจํานวน...............หน้า 

 

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

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

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  5.1  เรื อง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที ออกตามวาระ 
Agenda                Subject:   To consider and appoint new directors to replace the retiring directors 

 

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

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

                                  การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ / The appointment of all Directors 

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

                                   การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล / The appointment of certain Directors as follows: 

 1.  ชื อกรรมการ นายไพโรจน์ วโรภาษ 
   Director Name Mr. Pairote Varophas  

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 2.  ชื อกรรมการ นายสรุชยั สขุศรีวงศ์ 
               Director Name Mr.  Surachai Suksriwong  

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 3.  ชื อกรรมการ นายตะวนั พนัธาวงศ์ 
               Director Name Mr. Tawan Pantawong  

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 4.  ชื อกรรมการ นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ 
              Director Name Mr. Charnchai Kongthongluck  

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที  5.2  เรื อง  พิจารณาและอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda                  Subject:    To consider and approve directors’ remuneration 

1)   พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 
To consider and approve extra remuneration for the year 2013 

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

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

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

2)   พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2014 

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

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

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระที  6  เรื อง  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี *--7 
Agenda            Subject:         To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2014 

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

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

                                     เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที ไม่เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี �ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั �นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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

(6)  ในกรณีที ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที 
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที ระบไุว้ข้างต้น รวงถงึกรณีที มีการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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

 

กิจการใดที ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

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

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

วนัที  ..................../........................./.................... 
Date 
 

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

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

วนัที  ..................../........................./.................... 
     Date 

หมายเหต ุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นที มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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

2.  วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุดหรือเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain member may be voted for. 

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



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

 

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

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ ครั �งที  12 ในวันที  25 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น 4 โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที จะพงึเลื อนไปในวนั เวลา และสถานที อื น 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 12 which will be held on April 25, 20)4 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, 
Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment there of  to any other date, time and place. 
  

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที เห็นสมควร 

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

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

                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 
 
 
 
 



แบบ ข. 
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วาระที ............เรื อง พิจารณาและอนมุติัการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที ออกตามวาระ (ต่อ) 

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

         ชื อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

         ชื อกรรมการ / Director Name.............................................................................................. 
                                           เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสยีง/Abstain 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบพิมพ์หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

Signed         Grantor 

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

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

Signed         Grantee 

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



 

หน้าที  36  

สิ>งที>ส่งมาด้วยลําดับที> 5 
 

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
เฉพาะที>เกี>ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 17. ให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี � 

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ งหุ้นต่อหนึ งเสยีง 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลอืกตั �งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บคุคลซึ งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที 

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

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ งในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที สดุกบัสว่นหนึ งในสาม (1/3) 

 กรรมการที จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่น
ปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการที อยู่ในตําแหน่งนานที สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั �นอาจจะเลอืกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ 22. ที ประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี  (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ งหนึ ง (1/2) 
ของจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ ถือหุ้นที มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 33. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบําเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ งประกอบ ด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ 

 กรรมการมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอื น ตามข้อบังคับหรือตามที ที ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี ยนแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึ งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ งได้รับเลือกตั �งเป็น
กรรมการ ในอนัที จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที เป็นอิสระตามที 
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 

ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ �น ณ ท้องที อนัเป็นที ตั �งสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที อื น
ใดตามที คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ งครั �ง การประชมุเช่นว่านี �ให้เรียกว่า “ประชมุสามัญ” การประชมุสามัญ
ดงักลา่วให้จดัให้มีขึ �นภายในสี  (4) เดือนภายหลงัวนัสิ �นสดุรอบปีบัญชีของบริษัท  

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื น ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามัญ” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามัญเมื อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื อผู้ ถือหุ้นซึ งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

หนึ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี สบิห้า (25) คน ซึ งมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้ทั �งหมดเข้าชื อกนัทําหนงัสอืในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้
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คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสอืร้องขอนั �นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชมุเพื อการใดไว้ให้ชัดเจน 
คณะกรรมการต้องจัดประชมุภายใน หนึ ง (1) เดือนนบัแต่วนัที ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 36. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั �น ให้คณะกรรมการจดัทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที  วัน  เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื องที จะเสนอต่อที ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื องที เสนอเพื อ
ทราบ เพื ออนมุติั หรือเพื อพิจารณา พร้อมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึ งคําบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั �น ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 
ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี สบิห้า 

(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายได้ทั �งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื อลว่งเวลานัดไปแล้วถงึหนึ ง (1) ชั วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ งมาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที กําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไม่จําเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะ
จะต้องทําเป็นหนงัสอืลงลายมือชื อผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และ
อย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี � 
ก. จํานวนหุ้นที ผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู่ 
ข. ชื อผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครั �งที ของการประชุมที มอบฉนัทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ข้อ 39. ประธานที ประชุมต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที 
ประชมุจะมีมติให้เปลี ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ งมา
ประชมุ  

 เมื อที ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น
ที จําหน่ายได้ทั �งหมด จะขอให้ที ประชมุพิจารณาเรื องอื นนอกจากที กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีที ที ประชุมพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ ง  หรือพิจารณาเรื องที ผู้ ถือหุ้นเสนอในที ประชมุ
ไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื อนการพิจารณา ให้ที ประชุมกําหนดสถานที  วนั และเวลาที จะ
ประชมุครั �งต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบุสถานที  วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทั �งนี �ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนังสอืพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที ประธานกรรมการไม่อยู่ในที ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าที ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชุมเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ งเป็นประธานในที ประชมุ 
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ข้อ 41. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ งเสยีงต่อหนึ งหุ้น 
 ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื องใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั �น นอกจากการออก

เสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการ 
ข้อ 42. การออกเสยีงลงมติใดๆ หรือการอนมุัติกิจการใดๆ ในที ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในข้อบงัคบันี � หรือกรณีอื น
ตามที กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนี �จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี  (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที สาํคญัให้แก่บคุคลอื น 
ข. การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที สาํคัญ การมอบหมายให้

บคุคลอื นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื นโดยมีวัตถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคับของบริษัท 
จ. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท
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สิ>งที>ส่งมาด้วยลาํดบัที> 6 

 
แผนที>สถานที>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที> 12 

บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ณ ห้องวิมาณทอง ชั �น Z โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม � กรุงเทพมหานคร 

 

 


