ที# 005/2563
วันที# 27 กุมภาพันธ์ 2563
เรื# อง

แจ้งมติที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั@งที# 2/2563 การงดจ่ายเงินปั นผล และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ@ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

ครั@งที# 2/2563 วันที# 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมติในเรื# องสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี@
1 อนุ ม ตั ิ ใ ห้น ํา เสนอต่ อ ที# ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื#อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ง บการเงิ น รวม และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ประจําปี 2562 สิ@ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562
2 อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื#อพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2562
3 อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื#อรับทราบกรรมการที#ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต.อิทธิ พล อิทธิ
สารรณชัย และเสนอต่ อที# ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื#อพิจารณาอนุ มตั ิ เลื อกตั@งกรรมการทั@ง 3 ท่ าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ#งวาระ
4 อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื#อพิจารณาอนุมตั ิให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 ใน
วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี@
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี@ยประชุม
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเป็ นจํานวนคงที#ทุกเดือน ดังนี@
i. ประธานกรรมการ

จํานวน

50,000 บาท

ii. กรรมการ

จํานวน

30,000 บาท

หมายเหตุ

จ่ายเฉพาะกรรมการที#ไม่มีตาํ แหน่งบริ หาร

1.2 ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั@ง ดังนี@
i. ประธานกรรมการ

จํานวน

20,000 บาท

ii. กรรมการ

จํานวน

15,000 บาท

หมายเหตุ

จ่ายเฉพาะกรรมการที#เข้าร่ วมประชุมจริ ง

1.3 ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั@ง (กรรมการชุดย่อย)
i. ประธานกรรมการ

จํานวน

15,000 บาท

ii. กรรมการ

จํานวน

10,000 บาท
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2. ค่าตอบแทนในรู ปเงินบําเหน็จ โดยบริ ษทั จะจัดสรรเงินบําเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที#คงเหลืออยู่ ณ
วันสิ@ นปี ให้กบั กรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานและระยะเวลาที#ได้ปฏิบตั ิงาน
โดยเมื# อรวมกับค่าตอบแทนรายเดื อน และเบี@ ยประชุ มแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถ
เปรี ยบเทียบได้กบั บริ ษทั จดทะเบียนที#มีขนาดใกล้เคียงกัน
5 อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื#อพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั@ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ใบอนุญาต
เลขที# 7210 และ/หรื อ นายวัล ลภ วิไ ลวรวิท ย์ ใบอนุ ญ าตเลขที# 6797 และ/หรื อ ดร.เกี ย รติ นิ ย ม คุ ณ ติ สุ ข
ใบอนุ ญาตเลขที# 4800 แห่ งบริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี
2563 โดยให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ# งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ได้ พร้อมทั@งพิจารณาการกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 เป็ นเงิน จํานวน 5,800,000 บาท
6 อนุ มตั ิ ให้กาํ หนดวัน ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2563 วัน ที# 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ ง
ประชุมรัชดาบอลรู ม (ชั@น 6) โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที# 474 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี@
วาระที# 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ประชุมเมื#อวันที# 30 เมษายน 2562
วาระที# 2 รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี ที#ผา่ นมา และรายงานประจําปี 2562
วาระที# 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําปี 2562 สิ@ นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2562 พร้อมทั@งรายงานของผูส้ อบบัญชี
วาระที# 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลดําเนินงานประจําปี 2562
วาระที# 5 พิ จ ารณารั บ ทราบกรรมการที# ค รบกํา หนดต้อ งออกจากตํา แหน่ ง ตามวาระ และเสนอเลื อ กตั@ง
กรรมการที#ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ
วาระที# 6 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
วาระที# 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั@งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พร้อมการกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2563
วาระที# 8 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี#ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุน จํานวน 560,000,000 บาท
ตามที#ได้รับอนุมตั ิจากที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื#อวันที# 30 เมษายน 2562 ที#ผา่ นมา
วาระที# 9 พิจารณาเรื# องอื#น ๆ (ถ้ามี)
7 อนุมตั ิให้วนั ที# 17 มีนาคม 2563 เป็ นวันกําหนดรายชื#อผูถ้ ือหุน้ ที#มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 (Record Date)
จึงเรี ยนมาเพื#อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเชิดศักดิZ กูเ้ กียรตินนั ท์)
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หาร
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