
 
 
ที� วฒ. ต. 006/2564 

วนัที� 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 
เรื�อง   แจง้มตจิา่ยปันผล และกาํหนดวนัและวาระการประชมุผูถื้อหุน้  

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี 4 วัฒนา จาํกัด (มหาชน) ครั4งที� 2/2564 ประชุมเมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ ์
2564 คณะกรรมการไดมี้มตอินมุตัิที�สาํคญัและใหเ้สนอต่อที�ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ดงันี 4 
 1. อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจาํปีสิ 4นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ที�ผูส้อบบญัชีได้
ตรวจสอบและรบัรองแลว้  

 2. อนมุตักิารจดัสรรกาํไร เงินปันผล และเงินสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2563 
2.1 อนมุตัจิดัสรรกาํไรจาํนวน 5,787,334 บาทเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย 
2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

99.59 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 76.35 ของกาํไรตามงบการเงินรวม โดย
บรษัิทจา่ยจากกาํไรที�คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคลอตัรารอ้ยละ 20   

โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัที� 12 มีนาคม 2564 และกาํหนดวนัจ่ายเงิน
ปันผลวนัที� 11 พฤษภาคม 2564 ทั4งนี 4 สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะไดร้บั
การอนมุตัจิากที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  

3. อนุมตักิารแตง่ตั4งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

กรรมการที�ออกตามวาระมีรายชื�อต่อไปนี4     F) นายปัญจะ เสนาดสิยั G) นายวรฑา คงแสนอสิระ 
I) นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช และ  J) นายวิศษิฐ ์องคพ์ิพฒันกุล  

ทั4งนี4 นายวรฑา คงแสนอสิระ ไดแ้จง้ความประสงคต์่อประธานกรรมการถึงการไม่ต่อวาระกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั4งกรรมการ 3 ท่านกลับเข้าดาํรง
ตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถและมีประสบการณค์รบถว้น อีกทั4งมีผลงานในการ
รว่มบรหิารกจิการของบรษัิทดว้ยดีตลอดระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่ง  ซึ�งนายปัญจะ เสนาดิสยั และนายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช 
เป็นกรรมการอิสระดว้ยโดยมีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระที�บริษัทกาํหนด และเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ
การแตง่ตั4งศาสตราจารย ์ดร. อาณัต ิลีมคัเดช ซึ�งเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ และมีความเชี�ยวชาญทางดา้นการเงิน เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการแทนนายวรฑา คงแสนอสิระ 

 4. อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 จาํนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี 4ยประชุมกรรมการรายเดือน
สาํหรบัปี 2564 จาํนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกาํหนดวงเงินบาํเหน็จกรรมการปี 2564 จาํนวนไม่เกิน 10 ลา้นบาท  

5. อนุมตัแิตง่ตั4งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั โดย  F) นางสาวรุง้นภา  เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตทะเบียนเลขที� 3516    หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที� 3972 หรือ 3)  
นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที� 4521 หรือ 4) นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผูส้อบ



บญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4807 หรือ 5)  นางสาวรสพร  เดชอาคม, ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที� 5659 หรือ M) 
นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที� 5872 หรือ N) นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที� 6014  ทาํหน้าที�ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บรษัิท 800,000 บาท และสาํหรบับรษิทัและบริษัทย่อยจาํนวน 2,500,000 บาทตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

6. อนมุตักิารเพิ�มวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงินไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาทโดยมีรายละเอยีดดงันี4 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งิน เพื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ และขยายธุรกิจของบรษัิท 
ประเภท หุน้กูท้กุประเภท/ทกุชนิด  ซึ�งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดทยอย

คืนเงินตน้หรือคืนเงินตน้ครั4งเดียวเมื�อครบกาํหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มี
ประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ทั4งนี4 ขึ 4นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั4ง 

สกลุเงิน เงินบาทและ/หรือเงินสกลุอื�น ๆ 
จาํนวนเงิน วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท หรือเงินสกลุต่างประเทศอื�นในจาํนวนที�

เท่ากนั ทั4งนี 4 บรษิัทสามารถที�จะออกหุน้กูใ้หม่ ออกเพิ�มเติม และหรือออกหุน้กู้
ทดแทนหุน้กูเ้ดมิที�ไถถ่อนไป โดยหุน้กูที้�ออกจาํหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึ�ง
จะตอ้งมีจาํนวนไม่เกินวงเงินดงักลา่ว 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั และ/
หรือนกัลงทนุประเภทสถาบนัทั4งในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือนกัลงทนุ
รายใหญ่ หรือนกัลงทนุรายใหญ่พเิศษทั4งหมดหรือบางส่วน โดยการเสนอขาย
ดงักล่าวจะกระทาํทั4งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้ 

อตัราดอกเบี 4ย ขึ 4นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย 
อาย ุ สาํหรบัหุน้กูร้ะยะสั4นไม่เกนิ 270 วนั และสาํหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10  ปีนบั

จากวนัที�ออกหุน้กู ้ 
การไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสทิธิขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกาํหนด และบรษัิท

อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกาํหนด ทั4งนี 4 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
และเงื�อนไขของหุน้กูที้�จะออกในแตล่ะคราว 

  
 ทั4งนี 4 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทหรือประธาน

เจา้หนา้ที�บริหารมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณากาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว อาทิเช่น มูลค่าตราไวต้่อหน่วย จาํนวนหุน้กู ้อายุหุน้กู ้
ประเภทหุ้นกู้ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกาํหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี 4ย 
ระยะเวลาในการชาํระดอกเบี 4ย การแต่งตั4งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุน้กู ้รวมทั4งมีอาํนาจในการแต่งตั4งผูจ้ัด
จาํหน่าย และ/หรือผูร้บัประกนัการจดัจาํหน่าย และการกระทาํนิติกรรมสญัญาอื�นๆ ที�จาํเป็น รวมถงึการดาํเนินการขออนญุาต
จากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้กูด้ังกล่าวไปจดทะเบียนกบัตลาดรองใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย เพื�อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบับริษัท 



 7. กาํหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครั4งที� 19 เป็นวนัศุกรที์� 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั4น 25 
อาคารบางกอกซิตี4ทาวเวอร ์เลขที� 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาวาระต่างๆ 
ดงันี 4 

วาระที� 1     พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั4งที� 18 
วาระที� 2     พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรบัปีสิ 4นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
วาระที� 3     พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ 4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2563 
วาระที� 4     พจิารณาและอนมุตัิการจดัสรรกาํไร เงินปันผล และเงินสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2563 
วาระที� 5     พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตั4งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
วาระที� 6     พจิารณาและอนมุตัิแต่งตั4งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
วาระที� 7  พิจารณาและอนมุตัิการเพิ�มวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู ้
วาระที� 8     เรื�องอื�นๆ 

โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครั4งที� 19 และสิทธิในการรบัเงินปันผล ในวนัที� 12
มีนาคม 2564 ทั4งนี4มอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บรหิารในการพิจารณาเลื�อนหรือเปลี�ยนแปลงวนั เวลา และสถานที�ประชมุ
ได ้หากมีเหตจุาํเป็น 

 อนึ�ง ตามที�บรษัิทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถงึหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิเพื�อเสนอวาระการประชมุและชื�อบคุคลเพื�อเป็น
กรรมการ โดยกาํหนดใหน้าํเสนอต่อเลขานุการภายในวนัที� 18 กมุภาพนัธ ์2564 ที�ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
วาระการประชมุและชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 นี4 

 จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายชาญชยั กงทองลกัษณ)์ 
 กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 
 
 


