
 

 

ที# TRITN-SET 013/2563 

   วนัที# 27 เมษายน 2563 

 

เรื#อง แจง้มติที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั ไทรทนั โฮลดิKง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ซึ# ง

ประชุมเมื#อวนัที# 27 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั เลขที# 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนน

ประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ดงันีK  

 

1. ที#ประชุมมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ซึ# งไดจ้ดัประชุมขึKนเมื#อวนัที# 30 

เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงันีK  

เห็นดว้ย 5,872,930,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม 5,872,930,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

2. ที#ประชุมมีมติอนุมติังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2562 และรายงานผูส้อบบญัชี 

สิKนสุด ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์มีรายละเอียด ดงันีK  

เห็นดว้ย 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

3. ที#ประชุมอนุมติังดจ่ายเงินปันผลและการงดจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2652 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์มีรายละเอียด ดงันีK  

เห็นดว้ย 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 



 

 

4. ที#ประชุมมีมติให้เลือกตัKงกรรมการที#ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทัKง 3 คน กลบัเขา้รับตาํแหน่งใหม่

ต่ออีกหนึ#งวาระ ดว้ยคะแนนเสียงดงันีK  

 4.1  พล.อ. เลิศรัตน ์รัตนวานิช ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันีK  

เห็นดว้ย 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 4.2  นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันีK  

เห็นดว้ย 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 4.3  พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชยั ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันีK  

เห็นดว้ย 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

5. ที#ประชุมมีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการประจาํปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 

บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์มีรายละเอียดดงันีK  

เห็นดว้ย 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

6. ที#ประชุมมติอนุมัติแต่งตัK งให้นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 6797 และ/หรือ 

นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที# 7210 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขที# 4800 แห่งบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2563 พร้อม



 

 

กาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมเป็นเงินจาํนวน 5,800,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉนัท ์มีรายละเอียดดงันีK  

เห็นดว้ย 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

7. ที#ประชุมมีมติอนุมติัการเพิ#มเติมวตัถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ#มทุน จาํนวน 560,000,000 บาท 

ตามที#ไดรั้บอนุมติัจากที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เมื#อวนัที# 30 เมษายน 2562 โดยใหมี้วตัถุประสงคแ์ละแผนการ

ใชเ้งินดงัต่อไปนีK  

(ก) สาํหรับนาํไปใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

(ข) สาํหรับนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในโครงการ และรวมทัKงการนาํไปวางเป็นหลกัประกนั
เพื#อใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํKาประกนัให ้

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์มีรายละเอียดดงันีK  

เห็นดว้ย 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 จึงเรียนมาเพื#อทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

       นายเชิดศกัดิ_  กูเ้กียรตินนัท ์

       ประธานเจา้หนา้ที#บริหาร 

 

 

 

 

           

 


