
 

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที ่25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
 หอ้งประชมุรชัโยธนิ ชัน้ 20 โรงแรมบาซ่า โฮลเทล  

เลขที ่5 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 
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วนัที ่10 เมษายน  2561 

เรื่อง  ขอเรยีนเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 

2. CD รายงานประจ าปี 2560 พร้อมงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 

3. ขอ้มูล ประวตัิ และประสบการณ์ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งใหม่ 

4. ขอ้มลู ประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการทีเ่สนอชื่อใหท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้เขา้เป็นกรรมการใหม่ 

5. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

6. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2561 

7. สรุปรายละเอยีดโดยสงัเขปของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั รุ่นที ่3 (TRITN-W3) 

8. สรุปรายละเอยีดโดยสงัเขปของโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษัท

ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (โครงการ TRITN-WA) 

9. สารสนเทศเกีย่วกบัการเพิม่ทุน 

10. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) 

11. ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอยีดการเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33  

12. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.  

13. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. พรอ้มใบประจ าต่อ 

14. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอชื่อใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะ 

15. เอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

16. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

17.  แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ัง้สถานทีป่ระชุม 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 

2561 ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรชัโยธิน ชัน้ 20 โรงแรมบาซ่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนน

รชัดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 

ความเป็นมา 

บรษิัทได้จดัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยบรษิัทได้จดัท ารายงานการ

ประชุมฉบบัดงักล่าวแล้วเสรจ็ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และได้น าส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์
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ของบรษิัท (www.triton.co.th) รวมทัง้ บรษิัทได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมใหก้บัท่านผูถ้ือหุน้พร้อมกบัหนังสอืเชญิ

ประชุมฉบบันี้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1.  

 ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัทเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 ได้

บนัทกึโดยถูกตอ้งตามหลกัการ และความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณารบัรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560  ต่อไป  

 การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2. รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2560 

ความเป็นมา 

บรษิัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จดัส่งใน

รูปแบบ CD ให้กบัผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาขอ้มูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นฉบบันี้เป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั  ใน

รอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2560 

การลงมติ 

วาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2560 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 

 ความเป็นมา 

ตามงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2560 

โดยไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัรายงานประจ าปี 2560 ซึง่งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ดงักล่าวได้

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีคอื บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และผ่านการพจิารณาสอบทาน

จากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2561 และผ่านการพจิารณาใหค้วามเหน็จาก

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2561  

 ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2560   

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

http://www.triton.co.th/
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วาระท่ี 4. รบัทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 และงดการจดัสรรก าไรเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย 

ความเป็นมา 
ตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่า การจ่ายเงนิปันผลจะต้อง

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรมไิด้ ในกรณีทีบ่รษิทัยงั
มขีาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล และไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ทัง้นี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 บริษัทยงัมีผลขาดทุน จ านวน 16,197,847 บาท และมีผลขาดทุนสะสม จ านวน 311,538,119 บาท 
บรษิทัจงึไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ส าหรบัการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ได ้และบรษิทัไม่ต้องจดัสรรก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 และงดการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

การลงมติ 
วาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการเดิมท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งต่ออีกวาระ 

ความเป็นมา 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง

อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีง

ทีส่ดุกบัหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 มกีรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ จ านวน 3 ท่าน 

คอื (1) พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช, (2) นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ (3) นายสรุพล ขวญัใจธญัญา  

ดว้ยคณะกรรมการสรรหา ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการตามขัน้ตอนการสรรหาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เหน็ว่า

กรรมการ จ านวน 3 ท่าน คอื (1) พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช, (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) นายสุรพล ขวญัใจ

ธญัญา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม และเป็นผู้ที่มี

คุณสมบตัิไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  จงึเหน็ชอบให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ โดยประวตักิารศกึษา และประสบการณ์

ท างาน รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3. 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัท (โดยกรรมการที่มสี่วนได้เสยีไม่ได้เขา้ร่วมประชุม และพจิารณาในวาระนี้) เหน็ชอบกบั

ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาทีใ่หน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณารบัทราบกรรมการทีค่รบก าหนดตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คอื (1) พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช, (2) นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ (3) นายสรุพล 

ขวญัใจธญัญา และเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ จ านวน 3 ท่าน คอื (1) พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช, (2) นางสาวหลุยส ์เตชะ

อุบล และ (3) นายสรุพล ขวญัใจธญัญา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการใหม่เพ่ิมเติม จ านวน 5 ท่าน 

ความเป็นมา 

เนื่องจากบรษิทัประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงนโยบายการด าเนินธุรกจิ โดยให้ความส าคญักบัธุรกจิประเภทรบัเหมา

ก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็ (Engineering Procurement Construction Management: EPCM) ซึ่งการด าเนินธุรกจิในลกัษณะ

ดงักล่าวตอ้งอาศยับุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์สงูเพื่อใหเ้ขา้มาช่วยปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะเป็นกรรมการ

ของบรษิทั ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโนบายดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาจงึไดส้รรหาบุคคลทีจ่ะเขา้มาด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษิทัเพิม่เตมิ โดยไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการตามขัน้ตอนการสรรหาเป็นที่เรยีบร้อยแลว้  เหน็ว่า

กรรมการของบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) (“สเตรกา” หรอื “Strega”) จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย (1) พล.ต.อ.วรีพงษ์ 

ชื่นภกัด ี(2) พล.ต.ต.อทิธพิล อทิธสิารรณชยั (3) พ.ต.อ.หญงิกดิานันท์ คมข า (4) นายชนะชยั จุลจริาภรณ์ และ (5) นาย

พพิฒัน์ สวุรรณะชฎ เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ในธุรกจิดา้นรบัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPCM) 

มาโดยตรง จงึเหน็ควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัใิห้

เลอืกตัง้ (1) พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี(2) พล.ต.ต.อทิธพิล อทิธสิารรณชยั (3) พ.ต.อ.หญงิกดิานนัท ์คมข า (4) นายชนะชยั 

จุลจริาภรณ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ และ (5) นายพพิฒัน์ สุวรรณะชฎ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

และกรรมการบรหิาร โดยประวตักิารศกึษา และประสบการณ์ท างาน รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

อนุมตัใิหเ้ลอืกตัง้กรรมการเพิม่เตมิ จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย (1) พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี(2) พล.ต.ต.อทิธพิล อทิธิ

สารรณชยั (3) พ.ต.อ.หญงิกดิานันท์ คมข า (4) นายชนะชยั จุลจริาภรณ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 

และ (5) นายพพิฒัน์ สวุรรณะชฎ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ความเป็นมา 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก าหนดว่า ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมตขิองที่

ประชุมผูถ้ือหุน้ ด้วยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้

กลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมในหลาย ๆ ดา้นประกอบกนั รวมทัง้ไดเ้ปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัจดทะเบยีน

ทีด่ าเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั และพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิ และการเตบิโตทางผลก าไรของบรษิทัแลว้ รวมถงึ

ในปี 2561 บรษิทัไดเ้พิม่จ านวนกรรมการขึน้อกี 5 ท่าน รวมทัง้สิน้ จ านวน 13 ท่าน จงึเหน็ชอบใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยมีวงเงนิ

จ านวนไม่เกนิ 10,000,000 บาท รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทีใ่หน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจ าปี 2561 
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การลงมติ 

วาระนี้ต้องลงมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

ความเป็นมา 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ส านักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี  ประจ าปี 2561 เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละคดัเลอืกเขา้มาท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  ดว้ยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัใินหลายๆ ด้านประกอบกนั เหน็ว่า นายวลัลภ วไิลวรวทิย์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 

6797 และ/หรอื นายเพิม่ศกัดิ ์วงศพ์ชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรอื นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ 

ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรอื ดร.เกยีรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบรษิัท ดี

ลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบทีม่ชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอื และมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม รวมทัง้เมื่อ

พจิารณาเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนทีผู่ต้รวจสอบบญัชรีายนี้เสนอมานัน้ มอีตัราค่อนขา้งต ่า รวมทัง้ในปี 2560 ทีผ่่านมา

นัน้ บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั ไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างดมีาโดยตลอด จงึเป็นผูท้ีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะไดร้บัการ

แต่งตัง้เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2561 พรอ้มกบัก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั จ านวน 2,100,000 บาท 

และรวมค่าตอบแทนของบรษิัทย่อย ประจ าปี 2561 จ านวน 3,460,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบรษิทั และบรษิทัย่อย 

ประจ าปี 2561 จ านวน 5,560,000 บาท มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีใ่หน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นอนุมตัิ

แต่งตัง้ใหน้ายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6797 และ/หรอื นายเพิม่ศกัดิ ์วงศพ์ชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที ่3427 และ/หรอื นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรอื ดร.เกยีรตนิิยม 

คุณตสิขุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4800 แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ

บรษิทัย่อย พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมป็นเงนิจ านวน 5,560,000 บาท 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 ตัง้แต่วาระที่ 9-10 และ 13 เป็นวาระทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน โดยการจดัสรรแต่ละเรื่องไม่มคีวาม

เกี่ยวเนื่องกนัและมกีารแยกวาระเพื่อขอรบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างหากจากกนั  หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั

อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะยงัคงเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัวิาระอื่นๆ ต่อไป 

 

วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ครัง้ท่ี 3 (TRITN-

W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ความเป็นมา 

ตามที่บรษิัทมนีโยบายจะด าเนินธุรกจิในลกัษณะรบัเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็ (Engineering Procurement 

Construction Manage: EPCM) ซึง่ในระยะยาวบรษิทัจะตอ้งมกีารจดัสรรเงนิทุนส ารองไวใ้ช้ ดงันัน้ เพื่อเสรมิสภาพคล่อง

ทางการเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการในอนาคต เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง และ/หรอื



 

6 

ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งของบรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั รุ่นที ่3 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที ่3” หรอื “TRITN-W3”) จ านวน

ไม่เกนิ 1,606,715,681 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คดิมูลค่า ใน

อตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที ่3 (กรณีมเีศษหุน้ใหปั้ดทิง้) และก าหนดราคาการใชส้ทิธิ

เท่ากบั 0.25 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีการปรบัราคาใชส้ทิธ)ิ รายละเอยีดโดยสงัเขปของใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที ่3 โดยมี

รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7. 

ทัง้นี้ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที ่3 ในวนัที ่16 พฤษภาคม 2561 

(Record Date) โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน

กรรมการบรหิาร และ/หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรอืประธานกรรมการบรหิารมอบหมายเป็นผู้มอี านาจในการ

ก าหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิรุ่นที่ 3 ได้ทุกประการตามที่

เหน็สมควรและภายใตข้อบอ านาจทีก่ฎหมายก าหนด อาท ิการจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

การก าหนดเหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญั

แสดงสทิธ ิ การเจรจาตกลง ลงนาม และสง่มอบเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสทิธริุน่ที ่

3 และหุน้สามญัทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธริุ่นที ่3 เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่น และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทัง้

มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ไดทุ้กประการ 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (TRITN-W3) จ านวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) และการมอบอ านาจตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) 
(โครงการ TRITN-WA) 
ความเป็นมา 

 สบืเนื่องจากในอดตีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนับรษิัทมกีารเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึน้เป็นไปในทศิทางทีด่ต่ีอบรษิทั รวมทัง้ในอนาคตบรษิทัไดม้กีารตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ โดย

มุ่งหวงัต่อผลก าไรเป็นอย่างยิง่ ซึง่สิง่ส าคญัทีจ่ะน าพาบรษิทัใหไ้ปถงึเป้าหมายได ้คอืบุคลากรภายในบรษิทั ดงันัน้ เพื่อเป็น

การเสรมิสรา้งก าลงัใจใหก้บับุคลากรของบรษิทั และเพื่อสรา้งแรงจงูใจรวมทัง้เป็นผลตอบแทนการปฏบิตังิานของบุคลากร

ของบรษิัท จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้

สามญัของบรษิทั ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้(เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธถิงึแก่กรรม เป็น

บุคคลสาบสญูตามค าสัง่ศาล เป็นบุคคลทีศ่าลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืกรณีอื่นใดที่

คณะกรรมการเหน็สมควร) ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (Employee Stock Ownership 

Plan: ESOP) (“โครงการ TRITN-WA”) จ านวนไม่เกนิ 50,000,000 หน่วย ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.62 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
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ออกเสยีงทัง้หมด ณ วนัที ่15 มนีาคม 2561 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

โดยไม่คดิมูลค่า รายละเอยีดโดยสงัเขปของโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั

ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (โครงการ TRITN-WA) โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่

สง่มาดว้ย 8. 

 อน่ึง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธติามโครงการ TRITN-WA นี้ก าหนดราคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 0.34 

บาทต่อหุ้น โดยอ้างองิกบัราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 15 วนัท าการก่อนวนัที่

คณะกรรมการมมีติในครัง้นี้ (ค านวณจากราคาตลาดระหว่างวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ – 14 มนีาคม 2561 ราคาหุ้นละ 0.34 

บาท) จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 

32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ต่อกรรมการหรอืพนกังาน (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  

 ทัง้นี้  โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน

กรรมการบรหิาร และ/หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรอืประธานกรรมการบรหิารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ

ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการจดัตัง้โครงการ TRITN-WA และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ

ของบรษิทัดงักล่าวไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการก าหนด แกไ้ข เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ ตลอดจนมอี านาจในการก าหนดวนัออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิเหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธขิอง

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทัง้มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบั

การออกใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ไดทุ้กประการภายใตข้อบอ านาจทีก่ฎหมายก าหนด 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบรษิทั (โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน) เหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 50,000,000

หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรอื ESOP) 

(โครงการ TRITN-WA) และการมอบอ านาจตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

 การลงมติ 

วาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงและต้องไม่มผีู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธติามโครงการ TRITN-WA ดงักลา่ว  

 

วาระท่ี 11. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม จ านวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 969,029,408.80  บาท มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ความเป็นมา 

 สบืเนื่องจากแผนการระดมทุนทีจ่ะน ามาใชใ้นการด าเนินกจิการและรองรบัการขยายธุรกจิหลกัในอนาคต และ

เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิรุ่นที ่3 และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัภายใต้โครงการ 

TRITN-WA  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 

165,671,568.10  บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 969,029,408.80 บาท โดยการ
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ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,656,715,681 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงาน

การเพิม่ทุนและสารสนเทศเกีย่วกบัการเพิม่ทุน โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 และ 10 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท

จ านวน 165,671,568.10  บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 969,029,408.80 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,656,715,681 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 12. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
ความเป็นมา 

 ตามทีบ่รษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามทีร่ะบุในวาระที ่ 11 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิม่เติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ข

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงันี้ 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 969,029,408.80 บำท  (เกำ้รอ้ยหกสบิเกำ้ลำ้นสองหมืน่เกำ้พนัสี ่

รอ้ยแปดบำทแปดสบิสตำงค)์ 

 แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุน้   (เก้ำพนัหกร้อยเก้ำสบิล้ำนสองแสนเก้ำ

หมืน่สีพ่นัแปดสบิแปดหุน้) 

 มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท (สบิสตำงค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สำมญั 9,690,294,088 หุน้ (เก้ำพนัหกร้อยเก้ำสบิล้ำนสองแสนเก้ำ

หมืน่สีพ่นัแปดสบิแปดหุน้) 

  

 ความเหน็คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง

บรษิทัขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

 การลงมติ 

 วาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 13. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท 
ความเป็นมา 

 ตามทีบ่รษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามทีร่ะบุในวาระที ่ 11 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะต้องพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 1,656,715,681 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็นดงันี้ 

(1) จ านวนไม่เกิน 1,606,715,681 หุ้น จดัสรรเพื่อรองรบัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้น

สามญัของบรษิทัรุ่นที ่3 ทีจ่ะออกและเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

(2) จ านวนไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ จดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัของผูถ้อืใบส าคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะออกและเสนอขายตามโครงการ TRITN-WA 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบรษิัท เหน็สมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตาม

รายละเอยีดขา้งตน้ 

 การลงมติ 

 วาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 14. พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

ความเป็นมา 

เนื่องจากขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 33 ซึ่งถือปฏบิตัิมาเป็นระยะเวลานาน และต่อพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน 

จ ากดั พ.ศ.2535 ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงใหม่ (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) ท าใหข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ขดักบักฎหมายทีใ่ช้

บงัคบัใหม่ ดงันัน้ เพื่อให้ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ไม่ขดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าว บรษิัทจงึต้องด าเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั ข้อ 33 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และที่แก้ไข

เพิม่เตมิ) โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 

ความเหน็คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิห้แก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ขอ้ 33 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

 การลงมติ 

 วาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 15. พิจารณาอนุมติัการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จ านวน 548,392,949 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสม

ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544 

 ความเป็นมา 

 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ.2535 ซึง่ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2544 มาตรา 119 ก าหนดว่า เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัอาจจะโอนทุนส ารองตามมาตร 51 (สว่นเกนิ

มูลค่าหุน้) ทุนส ารองตามมาตรา116 (ทุนส ารองตามกฎหมาย) หรอืทุนส ารองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัก็

ได ้ปัจจุบนับรษิทัมยีอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทัง้สิน้จ านวน 

311,538,119 บาท ดงันัน้ เพื่อเตรยีมการใหก้บับรษิทัสามารถจ่ายเงนิปันผลไดใ้นอนาคต เมื่อมกี าไรสทุธแิละกระแสเงนิสด

เพยีงพอ บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งโอนสว่นเกนิมลูค่าหุน้ จ านวน 548,392,949 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 311,538,119 บาท  

 ความเหน็คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัท เหน็สมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัใิห้โอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้น จ านวน 

548,392,949 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 311,538,119 บาท ตาม

มาตรา 119 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2544 

 การลงมติ 

 วาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 16. พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุม และออกเสยีงลงคะแนนดว้ยตนเอง ณ วนั เดอืน ปี และ

สถานทีท่ีก่ าหนดขา้งต้น หากท่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงแทนท่าน โปรดจดัท า

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีไ่ดส้ง่มาพรอ้มกนัน้ี และมอบใหแ้ก่ประธานทีป่ระชุม หรอืบุคคลทีป่ระธานที่ประชุมมอบหมาย

ก่อนเริม่ประชุมดว้ย 

        ขอแสดงความนบัถอื 

            

        

       ___________________________________________ 

        (นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ นายสรุพล ขวญัใจธญัญา) 

         กรรมการผูม้อี านาจ 
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หมายเหต ุ:  

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีน (Registration From) 

ทีม่บีารโ์คด้มาลงทะเบยีนในวนัประชุม 

2. ผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 และเอกสารประกอบในเวบ็ไซต์ของบรษิทั

ไดท้ี ่www.triton.co.th ตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป 

3. ส านกังานทีต่ัง้ของบรษิทัเพื่อน าสง่หนงัสอืมอบฉนัทะล่วงหน้าก่อนวนัประชุม คอื ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่60 ซอยประดษิฐม์นูธรรม 19 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

ส าเนาเรียน :  นายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดั  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2560 

ของ 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

เวลา และสถานท่ี 

 การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัท ไทรทนั โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน)(“บรษิัท”) เมื่อวนัที่ 26 

เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมบางกอก ฮอลล ์โรงแรม เค รสีอรท์ เลขที ่66 ซอยประดษิฐม์นูธรรม 19 ถนน

ประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. พล.อ.เลศิรตัน์  รตันวานิช  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

2. นางสาวหลุยส ์ เตชะอุบล  ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. นาย สรุพล  ขวญัใจธญัญา  กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. นายชชูยั  วนิชเรอืงชยั  กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 

5. นาย ณฐัดนยั  อนิทรสขุศร ี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

6. นาย อดพิงษ์  ภทัรวกิรม  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

7. นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

8. นายวชิยั  ใบประเสรฐิ  กรรมการ 

 

กรรมการท่ีลาประชุม 

-ไม่ม-ี 

 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นายบุญเลศิ  กมลชนกกุล   ผูส้อบบญัชบีรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 

ท่ีปรกึษากฎหมายของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุม 

1.  นางสาวกลัป์ปภสั นภฤกษ์สวสัดิ ์ บรษิทั ทีป่รกึษาไทย จ ากดั 

 

เร่ิมการประชุม  

พลเอก เลิศรตัน์ รตันวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้

มอบหมายใหน้ายธรากร จนัทรเ์กดิ (“เลขานุการบรษิทั”) ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม  

เลขานุการบรษิทั ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ และไดร้ายงานจ านวนผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่

เขา้ร่วมประชุมใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวม 77 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,541,221,396 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 

8,033,587,407 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.0802 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม
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ซึ่งตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 35 ของบรษิัทซึ่งก าหนดว่า จะต้องมผีูถ้ือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมรวมกนัไม่

น้อยกว่า 25 คน และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็น

องคป์ระชุม  

นอกจากนัน้ เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม 2559  บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิม่วาระการประชุมและเสนอชื่อ

บุคคลผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี

นี้ โดยไดก้ าหนดระยะเวลาในการเสนอเพิม่วาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการภายในวนัที ่31 มกราคม 2560 ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารด าเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ปรากฏ

ว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเพิม่วาระหรอืเพิม่ชื่อกรรมการแต่อย่างใด 

เลขานุการบรษิทั ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิใหท้ีป่ระชุมทราบถงึหลกัเกณฑข์องการนับคะแนนเสยีง และวธิกีารสอบถาม

ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัไดห้ารอื และก าหนดหลกัเกณฑก์ารนับคะแนนเสยีง และวธิกีารสอบถามต่อทีป่ระชุม 

โดยค านึงถงึความสะดวก รวดเรว็ เพื่อไม่ใหเ้สยีเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนบัคะแนนเสยีง ในวาระใดกต็ามทีต่อ้ง

ลงคะแนนเสยีง บรษิทัจะตรวจนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้เฉพาะผูท้ีล่งคะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย และ งดออกเสยีง เท่านัน้ 

โดยคะแนนเสยีงทีเ่หลอืบรษิทัจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที ่เหน็ดว้ย ทัง้หมด ส าหรบัการลงมตใินวาระใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็

ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระทีพ่จิารณานัน้ ๆ ใหท้ าเครื่องหมายไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในบตัรลงคะแนน และยกมอื

ขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็รวบรวมบตัรลงคะแนน ส าหรบัผูท้ีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในวาระใด ๆ ใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไว้

ก่อน และสง่คนืใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัหลงัเสรจ็สิน้การประชุม   

นอกจากนี้ กรณีผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามต่อทีป่ระชุม ใหย้กมอืขึน้เหนือศรีษะ และเมื่อประธานอนุญาต

แลว้ ขอใหแ้สดงตนดว้ยการแจง้ชื่อ นามสกุล สถานะของการเขา้ร่วมประชุม และจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ แลว้จงึค่อยสอบถาม

ต่อทีป่ระชุมต่อไป  

ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ เลขานุการบรษิทั แจง้

ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัเสนอขอใหม้คีณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งจะประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น จ านวน 1 

ท่าน และตวัแทนจากผูต้รวจสอบบญัช ีจ านวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน ทัง้นี้ เลขานุการบรษิทัได้

เชญิผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนบัคะแนน และตวัแทนจากผูต้รวจสอบบญัชอีอกมานัง่ทีโ่ต๊ะตรวจ

นบัคะแนน ซึง่บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ 

มผีูถ้อืหุน้ 1 ท่าน คอื นายพชร สขุเจรญิ และตวัแทนจากผูส้อบบญัช ีจ านวน 1 ท่าน คอื นางสาวปรยีาพร ศรปีระ

ทุม เสนอตวัเป็นคณะกรรมการตรวจนบัคะแนน ตามค าเชญิ เลขานุการบรษิทัจงึไดเ้ชญิ ประธาน น าเขา้สูร่ะเบยีบวาระการ

ประชุมต่อไป   

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

ประธาน ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวนัที ่

27 เมษายน 2559 นัน้บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวแลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีป่ระชุม และได้

น าส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่

ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท (www.triton.co.th) รวมทัง้บรษิทัได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้

เรยีบรอ้ยแลว้ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1 

โดยคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 

http://www.triton.co.th/
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2559 ไดบ้นัทกึโดยถูกตอ้งตามหลกัการ และความเป็นจรงิทุกประการ จงึเหน็ควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ต่อไป 

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมีสทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง  

นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้อืหุน้รายย่อยไดก้ล่าวแสดงความยนิดต่ีอการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและ

เสนอขอให้ นายอดพิงษ์  ภทัรวกิรม กรรมการอสิระ ช่วยชี้แนะการจดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและผลการ

ด าเนินการของบรษิัทของปีถดัไปให้อยู่ในรูปแบบพาย ตวัเลข หรอืชาร์ตให้ชดัเจนเพื่อใหผู้้อ่านเขา้ใจง่ายขึน้ เนื่องจาก

บรษิทัด าเนินกจิการหลายประเภทเช่น การก่อสรา้ง สิง่พมิพแ์ละการวางท่อ เพื่อประโยชน์ต่อการพจิารณาวาระที ่2 เรื่อง 

พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาและรายงานประจ าปี 

ประธาน สอบถามต่อทีป่ระชุมต่อไปว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัจะสอบถามอกีหรอืไม่ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ในวาระนี้  

ดงันัน้ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่27 

เมษายน 2559  ตามส าเนาทีส่ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมเมื่อวนัที ่12 เมษายน 2560 

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 

2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี  

เหน็ดว้ย 3,632,681,581 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.6959 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 48,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.3041 

รวม 3,680,681,581 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2559 

ประธาน ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิทั แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา ปรากฏ

ตามรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัส่งในรูปแบบ CD ให้กบัผู้ถอืหุน้ เพื่อศกึษาขอ้มูล และรายละเอยีดต่าง ๆ พร้อมกบั

หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2.  

โดยคณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั  ในรอบปีที่

ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2559 ซึง่วาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เพิม่เตมิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิทัรายงานต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ใจและรบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา

มากยิง่ขึน้ จงึขอรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา โดยสรุปการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัไดด้งันี้ 

เดอืนเมษายน บรษิทัอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยมทีุนจดทะเบยีนใหม่ คอื 813,416,824.90 บาท 

และอนุมตักิารเปลีย่นแปลงแผนการน าบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) เขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ฯ 
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เดอืนมถุินายน บรษิทัไดเ้ปลีย่นชื่อย่อหลกัทรพัยจ์าก TT เป็น TRITN 

เดอืนพฤศจกิายน มกีารก าหนดใหใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิTRITN-W2 ซือ้ขายวนัสุดทา้ยวนัที ่11 พฤศจกิายน 2559 

โดยวนัที ่8 ธนัวาคม 2559 เป็นวนัใชส้ทิธแิปลงสภาพวนัสุดทา้ย  นอกจากนี้ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นายสุรพล ขวญัใจธญัญา 

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และแต่งตัง้ นางสาวไตรทพิย์ ศวิะกฤษณ์กุล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  

เดอืนธนัวาคม บรษิทัแต่งตัง้ พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช เขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

และแต่งตัง้ นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

ในส่วนการด าเนินงานนัน้ บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เป็นผูช้นะการประมูลโครงการรบัเหมาขุด

เจาะท่อขนสง่น ้ามนัของบรษิทั ขนสง่น ้ามนัทางท่อ จ ากดั (โครงการ NFPT) มลูค่า 3,300 ลา้นบาท  

เลขานุการบรษิทัรายงานต่อทีป่ระชุมเพื่อขอสรุปผลการด าเนินงานของปี 2559 เปรยีบเทยีบกบั ปี 2558 

ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานของปี 2559 เปรยีบเทยีบกบั ปี 2558 มสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

           (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2559 ปี 2558 

สนิทรพัยร์วม 1,141.30 1,960.44 

หนี้สนิรวม 188.87 547.57 

สว่นของผูถ้อืหุน้ใหญ่ 941.62 1,205.52 

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 10.81 207.36 

หนี้สนิและสว่นเจา้ของรวม 1,141.30 1,960.44 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม ปี 2559 ปี 2558 

รายไดร้วม 296.34 581.61 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี 

        สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 

(334.52) 2.50 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.0419) 0.0019 

 

ดงันัน้ เมื่อพจิารณาโดยสรุปแล้ว ผลประกอบการของบรษิัทจงึสะท้อนให้เหน็ว่า บรษิัทขาดทุนเมื่อเทยีบกบัปี 

2558 ทีผ่่านมา  

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง  

นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้รายย่อยซกัถามในประเดน็ดงัต่อไปนี้  

ประเดน็แรก คอื บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย มแีผนด าเนินการในการเริม่โครงการ การสง่

มอบงานเมื่อไหร่ และการรบัรูร้ายไดเ้มื่อใด  

ประธาน ได้ตอบขอ้ซกัถามต่อที่ประชุมว่า บรษิัท สเตรกา จ ากดั (มหาชน) อยู่ระหว่างการเตรยีมงานเพื่อเริม่

ด าเนินงานในโครงการ NFPT โดยขัน้ตอนการด าเนินงานจะตอ้งเป็นไปตามความตกลงเรื่องการแบ่งระยะเวลาด าเนินการ 

และในกรณีการแบ่งโครงการย่อยไดถู้กก าหนดไวใ้นสญัญาทีจ่ะท าความตกลงกนัในเดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นประเดน็การ

ด าเนินการของปี 2560 ไม่ใช่ประเดน็การด าเนินการของปี 2559 จงึขอใหส้อบถามเกีย่วกบัผลด าเนินงานในปีทีผ่่านมา 
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ประเดน็ทีส่อง เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนินการของกจิการประเภทสื่อ และช่องสญัญาณโทรทศัน์ โดยนาย

เกรกิ สามนต์ธรรม ประสงคจ์ะใหก้รรมการทีร่บัผดิชอบในเรื่องดงักล่าวชีแ้จงต่อทีป่ระชุมเรื่องขอบขา่ยการด าเนินงานและ

การพฒันาการในปี 2560 และ 2561  

ประธาน ไดม้อบหมายให ้นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จง

ประเดน็ดงักล่าว 

นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมว่า 

ในปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทัไดย้กเลกิการร่วมทุน กบับรษิทั สปิน เวริค์ จ ากดั และบรษิทั มเีดยี อเีวนทด์ไีซน์ จ ากดั ซึง่เป็น

บรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิตวัแทนจดัจ าหน่ายสือ่โฆษณา และด าเนินธุรกจิการจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย ตามล าดบั รวมถงึใน

อนาคตกลุ่มบรษิทัมแีผนจะยุตกิารใหบ้รกิารชอ่งสญัญาณโทรทศัน์ (Bandwidth) เน่ืองจากการเกดิขึน้ของทวีดีจิติอล ท าให้

การด าเนินธุรกจิ Bandwidth ในปัจจุบนัเกดิปัญหาไม่สามารถแข่งขนักบัตลาดของทวีดีจิติอลได ้จงึกระทบต่อรายไดข้อง

บรษิัท แต่อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิัทจะขยายธุรกจิในด้านสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) และสื่อโฆษณาเคลื่อนไหว

แสดงภาพสจีรงิ (LED) ใหม้ากยิง่ขึน้  

ประธาน สอบถามต่อทีป่ระชุมต่อไปว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัจะสอบถามอกีหรอืไม่ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ในวาระนี้  

ดงันัน้ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2559 ดงักล่าว 

 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และรายงานประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

โดยไม่ต้องลงคะแนนเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบ 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 

ประธาน ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิทั รายงานต่อทีป่ระชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2559 ดงัปรากฏตามงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อื

หุน้ โดยไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีคอื บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั และผ่านการพจิารณา

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2560 

ไดม้มีตอินุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559   

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาจากงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม  2559 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประมาณ 489.24 ล้านบาท และด้วยข้อจ ากดัตาม

กฎหมาย บริษัทไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นได้ ดงันัน้ บริษัทจึงจะของดการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2559  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2559  ทัง้นี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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นางรัตนา ตันสกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นแห่งสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามเกี่ยวกับบริษัท ลูเซนท์  

เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ในประเดน็เรื่องการบนัทกึการดอ้ยค่าของเงนิ จ านวน 120 ลา้นบาท ซึง่เป็นของกลุ่มบรษิทั เพื่อใชใ้นการ

ซือ้กจิการกลุ่มพลงังานและไดว้างมดัจ าไว ้โดยในรายละเอยีดของงบการเงนิไดร้ะบุว่า กลุ่มบรษิทัอาจจะไม่ไดร้บัเงนิมดัจ า

จ านวนดงักล่าวคนื ประกอบกบับรษิัทได้รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2560 และ 3 เมษายน 2560 

เกีย่วกบัการซือ้กจิการกลุ่มพลงังานของ 6 บรษิทั จงึเรยีนถามกรรมการเพื่อขอทราบความคบืหน้าในการด าเนินการ และ

แนวโน้มการด าเนินกจิการประเภท ดงักล่าวในปี 2560 รวมถงึเหตุผลในการวางมดัจ า 120 ลา้นบาท  นอกจากนี้ เงนิมดัจ า

ทีช่ าระใหก้บัผูข้ายนัน้คุม้ค่ากบัหุน้ทีผู่ข้ายน ามาวางเป็นหลกัประกนัหรอืไม่ 

ประธาน ตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมว่า การวางมดัจ าดงักล่าวเกดิขึน้เมื่อปี 2559 ซึง่อยู่ในช่วงการด าเนินการของ

กรรมการชุดเดมิ จงึมอบหมายให้นายอดพิงษ์ ภทัรวกิรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ชี้แจงต่อที่ประชุมใน

ประเดน็ดงักล่าว  

นายอดพิงษ์  ภทัรวกิรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทั ไทรทนั โฮ

ลดิง้ จ ากดั ไดล้งทุนผ่าน บรษิทั ลเูซนท ์เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัลกูของบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิทั

ไดล้งนามเขา้ซือ้กจิการในบรษิทั 6 บรษิทั ซึง่มมีูลค่าการลงทุนประมาณ 683 ลา้น ทัง้นี้ การลงทุนดงักล่าวมกีารก าหนด

เงื่อนไขบงัคบัก่อนเพื่อตรวจสอบทางด้านเทคนิค และการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของกจิการ และการตรวจสอบดา้น

กฎหมาย  โดยกรรมการชุดเดมิเหน็ว่าการลงทุนดงักล่าวมคีวามคุ้มค่า และเหน็สมควรว่าต้องวางมดัจ าเป็นเงนิ จ านวน 

120 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาสง่มอบกจิการในบรษิทั 6 บรษิทั ผูจ้ะขายไม่สามารถสง่มอบไดส้ าเรจ็ จงึเป็น

ฝ่ายปฏบิตัผิดิสญัญา ปัจจุบนับรษิทัได้ตดิต่อทวงถามเพื่อเรยีกเงนิมดัจ าคนื ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่ได้รบัเงนิมดัจ าคนืจากผูจ้ะ

ขาย ท าใหบ้รษิทัจะตอ้งฟ้องรอ้งผูจ้ะขายผ่านทางบรษิทั ลเูซนท ์เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ซึง่ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนระหว่างการฟ้อง

เรยีกคนืเงนิมดัจ า พร้อมดอกเบีย้ และฟ้องบงัคบัจ าน าหุน้ของ 4 บรษิัท หากสามารถบงัคบัจ าน าได้ ความเสีย่งของเงนิ

จ านวน 120 ลา้นกจ็ะลดลง   

นางรตันา ตนัสกุล อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้แห่งสมาคมผูล้งทุนไทย ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัหุน้ทีน่ ามาเป็นหลกั

ค ้าประกนัตามรายงานเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 ซึง่อยู่ระหว่างการประเมนิมลูค่าว่ามขี ัน้ตอนการด าเนินการอย่างไร 

 นายอดิพงษ์  ภัทรวิกรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัท   

ลูเซนท ์เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ไดว้่าจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิเพื่อด าเนินการประเมนิมลูค่าแลว้ และมกี าหนดการจะเสรจ็ในไตร

มาสที ่2 ของปี 2560  

นายกติต ิ วจิติรโท ผูถ้อืหุน้รายย่อยซกัถามเรื่องการผลการบงัคบัคดกีบั 4 บรษิทั หากสามารถบงัคบัจ าน าหุน้ได้

ส าเรจ็ บรษิทั มนีโยบายจะด าเนินการอย่างไรต่อไป  

ประธานมอบหมายให้นายอดิพงษ์  ภัทรวิกรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมใน

ประเดน็ดงักล่าว 

นายอดพิงษ์  ภทัรวกิรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัเป็นบรษิทัผู้

ถือหุ้นที่มีเป้าหมายจะด าเนินกิจการหลายประเภท บริษัทมีความประสงค์จะซื้อกิจการใน 6 โรงไฟฟ้าแต่แรกเริ่ม แต่

เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ จงึท าใหส้ญัญาซือ้ขายโดยมเีงื่อนไขบงัคบัก่อนตกเป็นโมฆะ ดงันัน้ บรษิทั จงึ

ต้องมาพจิารณาโรงไฟฟ้าในส่วนที่เป็นหลกัประกนั ซึง่หากโรงไฟฟ้าทีเ่ป็นหลกัประกนัทัง้ 4 โรง มคีุณสมบตัเิป็นไปตาม

เงื่อนไขทีบ่รษิทัตอ้งการบรษิทักน่็าจะด าเนินธุรกจิในดา้นนี้ต่อไป แต่หากคุณสมบตัไิม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัต้องการ

บรษิทักน่็าจะจ าหน่ายโรงไฟฟ้าทัง้ 4 โรง ออกไป    
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นางรตันา ตนัสกุล อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้แห่งสมาคมผูล้งทุนไทย ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรื่องการบงัคบัจ าน า

หุน้ของโรงไฟฟ้าทัง้ 4 โรง ว่ามขี ัน้ตอนการด าเนินงานอย่างไร 

นายอดพิงษ์  ภทัรวกิรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่าง

การด าเนินการตามขัน้ตอนของการบงัคบัจ าน าหุน้ เพื่อน าหุน้ทีผู่ข้ายไดจ้ าน าไวก้บับรษิทัขายทอดตลาด และน าเงนิจาก

การขายทอดตลาดมาช าระหนี้เงนิมดัจ าคนืใหก้บับรษิทั ซึง่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย 

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมเพิม่เติมว่า บรษิัทด าเนินการฟ้องคดโีดยบงัคบัจ าน าและบงัคบัช าระหนี้  ซึ่งเป็น

ดุลพนิิจของศาลในการพจิารณาคดต่ีอไป 

นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้อืหุน้รายย่อยซกัถามเรื่องอตัราผลตอบแทนของกจิการทัง้สามประเภทว่ามอีตัราสว่น

เท่าใดพอสงัเขป 

นายชชูยั วนิชเรอืงชยั กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ ตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมว่า รายงานการ

ประชุมหน้าที ่60 เรื่องบทวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ และผลการด าเนินงาน แยกเป็นรายกจิการ ไดแ้สดงก าไรขัน้ต้นของ

บรษิทั สแพลช มเีดยี จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไวใ้หก้บัผูถ้อืหุน้แลว้อย่างชดัเจน 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามเพิ่มเติมเรื่องความสามารถในการด าเนินกิจการของ

คณะกรรมการเนื่องจากประสบการณ์การท างานของคณะกรรมการทีม่คีวามหลากหลายอาจกระทบต่อการด าเนินกจิการ

ของบรษิทัได ้โดยตอ้งการทราบแนวโน้มการบรหิารธุรกจิและอตัราของก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินการธุรกจิ 

นางสาวไตรทพิย ์ ศวิะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตอบขอ้ซกัถามต่อที่ประชุมว่า อตัรา

ผลตอบแทนของกิจการมคีวามหลากหลายเป็นผลสบืเนื่องจากเป้าหมายการลงทุนและการต่อยอดทางธุรกจิที่ต่างกนั 

รวมทัง้บรษิทัก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ จงึยงัไม่สามารถหาขอ้ยุตเิรื่องก าไรขัน้ตน้ได ้เมื่อไม่สามารถก าหนดอตัรา

ก าไรได้ชดัเจน จงึไม่สามารถตอบค าถามผู้ถือหุ้นได้เพื่อป้องกนัการให้ขอ้มูลที่ผดิพลาด ประเดน็ขา้งต้นเป็นประเด็นที่

เกีย่วกบัแนวโน้มการด าเนินกจิการในปีปัจจุบนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัการอนุมตังิบการเงนิรวม และงบการ เงนิเฉพาะกจิการ

ประจ าปี 2559 จงึขอเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในวาระถดัไปทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ประธาน สอบถามต่อทีป่ระชุมต่อไปว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัจะสอบถามอกีหรอืไม่ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ในวาระนี้  

ดงันัน้ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ งบแสดงฐานะทาง

การเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีลว้ 

รวมทัง้รายงานของผูส้อบบญัชดีงักล่าว 

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีแล้ว รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย 3,823,933,553 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7603 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 48,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2397 

รวม 3,871,933,553 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและ

เสนอเลือกตัง้กรรมการกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ 

ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ส าหรบัวาระนี้ มกีรรมการ จ านวน 2 ท่าน คอื นายชูชยั วนิชเรอืงชยั และนาย ณัฐ

ดนยั อนิทรสขุศร ี ซึง่อยู่ในทีป่ระชุมและเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้ดว้ย ดงันัน้ จงึขอเรยีนเชญิกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ 

2 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมก่อนเริม่การพจิารณาในวาระนี้  

เมื่อกรรมการผู้มสี่วนได้เสยีทัง้ 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิทั 

ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้ 18 ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดว่าในการประชุมสามญั

ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการแบ่ง

ออกเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกบัหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้

อาจจะไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 มกีรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

  1. นายชชูยั วนิชเรอืงชยั 

  2. นายณฐัดนยั  อนิทรสขุศร ี

  3. นายฮาโรลด ์ อารโ์นลด ์เวน็ทเ์วริธ์ 

ปัจจุบนั นายฮาโรลด ์อารโ์นลด ์เวน็ทเ์วริธ์ ไดย้ื่นหนงัสอืลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทัไปแลว้ เมื่อวนัที ่22 

กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่านมา 

 บรษิทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั ภายใน

วนัที ่31 มกราคม 2560 ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารด าเนินการ

ดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการ

พจิารณาเลอืกตัง้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการตามขัน้ตอนการสรรหาเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยเหน็ว่านายชชูยั วนิชเรอืงชยั และนายณฐัดนยั อนิทรสขุศร ีเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิและมคีวามรูค้วามสามารถ

ในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัไป จงึเหน็ว่ากรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระทัง้ 2 ท่านดงักล่าว มคีุณสมบตัคิรบถว้นทีจ่ะถูก

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยรายละเอียดข้อมูล ประวัติ และ

ประสบการณ์ท างาน ปรากฏตามเอกสารทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3.  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาทีใ่หน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน คอื (1) นายชูชยั วนิชเรอืงชยั และ 

(2) นายณฐัดนยั อนิทรสขุศร ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ  

ทัง้นี้ ในวาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื

แสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ี 

 ประธาน จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีค่รบก าหนดตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  
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มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัเลือกตัง้บุคคลดงัต่อไปน้ี กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบริษทัต่ออีกหน่ึงวาระ 

 

1. นายชูชยั วนิชเรืองชยั ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

เหน็ดว้ย 3,823,933,553 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7603 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 48,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2397 

รวม 3,871,933,553 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

เหน็ดว้ย 3,823,933,553 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7603 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 48,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2397 

รวม 3,871,933,553 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

ภายหลงัจากการลงคะแนนเสยีงแลว้ ประธานไดเ้ชญิกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ 2 ท่าน กลบัเขา้มาในหอ้งประชุม

อีกครัง้ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชูชัย วนิชเรืองชัย และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่อง

ความสามารถ และหน้าทีข่องกรรมการ 

นายชูชยั วนิชเรอืงชยั รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตนท างานกบับรษิทั CP Foods Went, Inc. และบรษิทั เจรญิโภค

ภณัฑ ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) โดยมีประสบการณ์หลากหลายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา จนี และ

ฮ่องกง โดยมหีน้าทีพ่จิารณาโครงการต่างๆ ร่วมกบัทีป่รกึษาทางการเงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการพฒันา ปรบัปรุง และ

การควบรวมกจิการในดา้นการเงนิ และปัจจุบนั ด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ ของบรษิทั 

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตนเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะ

พาณิชยศาสตร ์และการบญัชแีห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตนจงึมคีวามช านาญเรื่องการบญัช ีการเงนิ และการบรหิาร ซึง่

จะสามารถช่วยสนบัสนุนการบรหิารงานของบรษิทั นอกจากนี้ การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระยงัเป็นตวัแทนของผูถ้อื

หุน้ จงึสญัญาว่าจะปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งตามหลกัความโปร่งใส และการควบคุมภายในทีด่ ี

 

วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน 

ประธาน ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิทั รายงานต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจาก นายฮาโรลด ์อารโ์นลด ์เวน็ทเ์วริธ์ ครบก าหนดออกตามวาระ

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดย้ื่นหนงัสอืลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทัไปแลว้ เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์

2560 ที่ผ่านมา เป็นผลให้ต าแหน่งกรรมการว่างลง ประกอบกบับรษิัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกจิให้เตบิโตแบบมัน่คงและ
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ยัง่ยืน และเพื่อให้สอดคล้อง และรองรับกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท  บริษัทจึงต้องสรรหาบุคคลที่มีความรู้  

ความสามารถที่เหมาะสม ให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นกรรมการบรษิัท โดยคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบตัิของ

กรรมการตามขัน้ตอนการสรรหาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เหน็ว่า ดร.บุญลอื ประเสรฐิโสภา เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ของการเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอกีดว้ย จงึเหน็ชอบเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้  ดร.

บุญลอื ประเสรฐิโสภา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่อกี 1 ท่าน โดยรายละเอยีด ขอ้มูล ประวตั ิและประสบการณ์ท างาน

ของดร. บุญลอื ประเสรฐิโสภา ปรากฏตามเอกสารทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 

4 

 นอกจากนี้ บรษิทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ

บรษิทั ภายในวนัที ่31 มกราคม 2560 ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลกัเกณฑก์าร

ด าเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อบคุคล

เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้ 

  โดยคณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาทีใ่หน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ

เลอืกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่อกี 1 ท่าน คอื ดร.บุญลอื ประเสรฐิโสภา  

 ทัง้นี้ ในวาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้อืหุน้รายย่อยซกัถามเรื่องเหตุผลในการเลอืกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ใหม่อกี 1 ท่าน คอื ดร.บุญลอื ประเสรฐิโสภา ว่าเพราะเหตุใด  

 ประธาน รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ดร.บุญลอื ประเสรฐิโสภา เป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมชีื่อเสยีงเป็น

ทีรู่จ้กัในแวดวงนกัธุรกจิและนกัการเมอืง ซึง่มศีกัยภาพทีจ่ะสามารถช่วยเหลอืงานของบรษิทัไดเ้ป็นอย่างดี 

ประธาน สอบถามต่อทีป่ระชุมต่อไปว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัจะสอบถามอกีหรอืไม่ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ในวาระนี้  

 ประธาน จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัเลือกตัง้บุคคลดงัต่อไปน้ี กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ใหม่คือ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย 3,823,933,553 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7603 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 48,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2397 

รวม 3,871,933,553 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ประธาน ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิทั รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก าหนดว่า “ในการก าหนดค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมตขิองที่ประชุมผู้ถือหุน้” คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาหลกัเกณฑ์การ
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ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกนั รวมทัง้ได้

เปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั และพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิ และการ

เตบิโตทางผลก าไรของบรษิทัแลว้ จงึก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยมวีงเงนิไม่เกนิ 

7,000,000 บาท สรุปรายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี้ 

 

ประเภทของค่าตอบแทน ค่าตอบแทน  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

เฉพาะกรรมการทีไ่ม่มตี าแหน่งบรหิาร 

     1.1.1 ประธานกรรมการ 

     1.1.2 กรรมการ 

 

 

 

50,000 บาท/เดอืน/คน 

30,000 บาท/เดอืน/คน 

1.2 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

      เฉพาะกรรมการทีม่าประชุมจรงิ 

 

      1.2.1 ประธานกรรมการ  20,000 บาท/คน/ครัง้ 

      1.2.2 กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครัง้ 

1.3 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

       เฉพาะกรรมการทีม่าประชุมจรงิ 

       1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย 

       1.3.2 กรรมการชุดย่อย 

 

 

15,000 บาท/คน/ครัง้ 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ค่าตอบแทนในรูปเงินบ าเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจากเงิน

ค่าตอบแทนทีค่งเหลอือยู่ ณ วนัสิน้ปีใหก้บักรรมการแต่ละคน โดยพจิารณาจาก

ผลการปฏบิตังิานและระยะเวลาทีไ่ดป้ฏบิตังิาน โดยเมื่อรวมกบัค่าตอบแทนราย

เดอืน และเบีย้ประชุมแลว้ ค่าตอบแทนโดยรวมยงัคงสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บั

บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั 

 

โดยคณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทีใ่หน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดขา้งตน้  

ทัง้นี้ วาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน  

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 นายเกรกิ สามนต์ธรรม ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามต่อทีป่ระชุมว่า การจ่ายเงนิค่าตอบแทนในรปูเงนิบ าเหน็จนัน้ 

จะจ่ายจากเงนิค่าตอบแทนทีค่งเหลอื ณ วนัสิน้ปี แปลว่า แม้บรษิัทขาดทุนกย็งัคงสามารถจ่ายเงนิบ าเหน็จไดใ้ช่หรอืไม่ 

หากเป็นเช่นนัน้ ขอใหเ้ปลีย่นเงื่อนไขการจ่ายเป็นว่าจะจา่ยเงนิค่าตอบแทนในรปูเงนิบ าเหน็จต่อเมื่อบรษิทัมกี าไรไดห้รอืไม่  

 ประธาน มอบหมายใหน้างสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุ

ในประเดน็ดงักล่าว 

 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานต่อที่ประชุมว่า การจ่าย
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ค่าตอบแทนในรปูเงนิบ าเหน็จ โดยท่านผูถ้อืหุน้จะใหจ้่ายต่อเมื่อบรษิทัมกี าไรนัน้ ขอชีแ้จงว่า ในอนาคตไม่สามารถทราบได้

ว่าบรษิทัจะมกี าไรหรอืไม่ จงึยงัมคีวามไม่แน่นอนของจ านวนเงนิทีจ่ะก าหนดไว ้แต่การก าหนดว่าจะจ่ายบ าเหน็จจากเงนิ

ค่าตอบแทนทีค่งเหลอื ณ วนัสิน้ปี ซึง่จะไม่เกนิกว่าวงเงนิ 7,000,000 บาท ถอืว่าเป็นการก าหนดจ านวนเงนิไวอ้ย่างชดัเจน

และแน่นอนว่าอย่างไรกต็ามการจ่ายเงนิบ าเหน็จจะไม่เกนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้อย่างแน่นอน  

 ประธาน สอบถามต่อทีป่ระชุมต่อไปว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัจะสอบถามอกีหรอืไม่ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม

หรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิในวาระนี้  

ประธาน จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจ าปี 2560 ดงักล่าว  

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2560 ตามท่ีเสนอ  ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 

 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิทั รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชี

ในหลาย ๆ ดา้นประกอบกนัแลว้เหน็ว่า นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6797 และ/หรอื นายเพิม่ศกัดิ ์

วงศพ์ชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรอื นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 

4301 และ/หรอื ดร.เกยีรตนิิยม คุณตสิขุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4800 แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั 

เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสยีงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทัง้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอตัรา

ค่าตอบแทนทีผู่้ตรวจสอบบญัชรีายนี้เสนอมานัน้ มจี านวนต ่ากว่าค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชรีายอื่น จงึเหมาะสม

ทีสุ่ดทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัเป็นเงนิ 2,060,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย ประจ าปี 2560 เป็นเงนิ 3,240,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนของบรษิทั และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2560 จ านวน 5,300,000 บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้

จดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6  

โดยคณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีใ่หน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ

แต่งตัง้ให ้นายวลัลภ วไิลวรวทิย์ และ/หรอื นายเพิม่ศกัดิ ์วงศพ์ชัรปกรณ์ และ/หรอื นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ และ/

หรอื ดร.เกยีรตนิิยม คุณตสิุข  แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยใหค้นใดคน

หนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 

จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั แทนได้  และอนุมตัิและก าหนด

เหน็ดว้ย 3,823,933,553 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7603 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 48,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2397 

รวม 3,871,933,553 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2560 ส าหรบับรษิทัเป็นเงนิ 2,060,000 และค่าตอบแทนของบรษิทัย่อย ประจ าปี 2560 

จ านวน 3,240,000 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 5,300,000 บาท   

ทัง้นี้ ในวาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื

แสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ี 

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบริษัท ส าหรบัระยะเวลาบญัชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชดีงักล่าว  

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตัง้ นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6797  

และ/หรือ นายเพ่ิมศกัด์ิ วงศพ์ชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐ

กิจ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คณุติสุข  ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่ง

บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบ

และแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และใน

กรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษทั ดีลอยท ์ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั จดัหา

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั แทนได้และอนุมติัค่าตอบแทนส าหรบั

ผู้สอบบญัชีของบริษทัเป็นเงิน 2,060,000 บาท และรบัทราบจ านวนค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษทัย่อย 

ประจ าปี 2560 เป็นเงิน 3,240,000 บาท โดยรวมค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2560 เป็นเงิน 

5,300,000 บาทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย 3,823,933,553 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7603 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 48,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2397 

รวม 3,871,933,553 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 8  . พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 10,058,984.20 บาท จากทุนจดทะเบียน    

   เดิม จ านวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 803,357,840.70 บาท โดยตดัหุ้น 

   สามญัท่ียงัไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 100,589,842 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ประธาน ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิทั รายงานต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 

25 พฤศจกิายน 2556 ไดม้มีตอินุมตัโิครงการออก และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ไทรทนั 

โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) รุ่นที ่2 (TRITN-W2) จ านวน 870,000,000 หน่วย ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธ ิTRITN-W2 มอีายุ 3 ปี 

นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกและเสนอขาย คอื วนัที ่9 ธนัวาคม 2556 และใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยวนัที ่8 ธนัวาคม 2559 อตัราการใชส้ทิธ ิ

1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ราคาเสนอขาย -ศูนย-์ บาท โดยโครงการดงักล่าวบรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน 

และจดัสรรหุน้สามญัไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพ จ านวน 870,000,000 หุน้ 
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บดันี้ ระยะเวลาของโครงการออก และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ TRITN-W2 ไดส้ิน้สุดลงแลว้ ซึง่ ณ วนัที ่8 

ธนัวาคม 2559 คงเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่มผีูม้าใชส้ทิธ ิจ านวน 34,383,482 หน่วย และคงเหลอืหุน้สามญัทีบ่รษิทัได้

จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพอกี จ านวน 100,589,842 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยหุน้สามญั

จ านวนดงักล่าว ถือเป็นหุ้นที่จ าหน่ายไม่ได้ ดงันัน้ ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องด าเนินการลดทุน โดยตัดหุ้นสามญัที่

จ าหน่ายไม่ไดอ้อก   

คณะกรรมการบรษิทั จงึเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 

10,058,984.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  จ านวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  จ านวน 

803,357,840.70 บาท โดยตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 100,589,842 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

 ทัง้นี้ ในวาระนี้ต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื

แสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ี 

ประธาน จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัโดยตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายดงักล่าว  

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 10,058,984.20 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 803,357,840.70 บาท 

โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 100,589,842 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทตามท่ีเสนอ ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย 3,823,933,553 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7603 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 48,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2397 

รวม 3,871,933,553 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้

สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธาน ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

เลขานุการบรษิทั รายงานต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากวาระที ่8 ขา้งต้นทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิาร

ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ซึง่ทีป่ระชุมไดล้งมตอินุมตักิารลดทุนตามทีเ่สนอแลว้นัน้ 

  ดงันัน้ บรษิทัจงึตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 803,357,840.70 บำท (แปดรอ้ยสำมลำ้นสำมแสนหำ้หมืน่ 

    เจด็พนัแปดรอ้ยสีส่บิบำทเจด็สบิสตำงค)์ 

  แบ่งออกเป็น  8,033,578,407 หุน้  (แปดพนัสำมสบิสำมลำ้นหำ้แสน 

        เจด็หมืน่แปดพนัสีร่อ้ยเจด็หุน้) 

  มลูค่ำหุน้ละ   0.10   บำท  (สบิสตำงค)์ 
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 โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สำมญั   8,033,578,407 หุน้  (แปดพนัสำมสบิสำมลำ้นหำ้แสน 

        เจด็หมืน่แปดพนัสีร่อ้ยเจด็หุน้) 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ  -ไม่ม-ี   ( - )” 

 

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั 

ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ทัง้นี้ ในวาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอื

แสดงขอ้คดิเหน็ในวาระน้ี 

 ประธาน จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิัท ขอ้ 4. เรื่องทุนจด

ทะเบยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว 

 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย 3,823,933,553 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7603 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 48,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2397 

รวม 3,871,933,553 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ 

 ประธาน แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ได้ซกัถาม และ/หรอื ให้คณะกรรมการบรษิทั 

ตอบขอ้ซกัถาม และ/หรอืชีแ้จงผูถ้อืหุน้ และไม่ควรพจิารณาเรื่องอื่นๆ อกีในวาระน้ี เน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน และโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ สมควร

พจิารณาปรกึษาหารอืกนัเฉพาะเรื่องทีม่กีารแจง้ไวล่้วงหน้าเท่านัน้ เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ทัง้หมดโดยรวม  

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามในประเด็นการด าเนินกิจการระหว่ างบริษัท กับบริษัท  

สเตรกา จ ากดั (มหาชน) ว่ามโีครงการ และแผนการด าเนินกจิการอย่างไร 

ประธาน มอบหมายให ้นายพพิฒัน์ สุวรรณะชฎ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 

ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมในประเดน็ดงักล่าว 

นายพพิฒัน์ สุวรรณะชฎ ตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)(Strega) ด าเนินกจิการ

เกีย่วกบัการขุดเจาะและวางท่อในแนวนอน (Horizontal Directional Drilling: HDD) Strega เป็นบรษิทัทีเ่ป็นผูน้ าในเรื่อง

การขุดเจาะ HDD ของประเทศไทย เนื่องจากมกี าลงัการผลติสงูและเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ สามารถขุดเจาะ HDD ไดย้าว 

2 กโิลเมตร ต่อครัง้  

ปัจจุบนั Strega มีการด าเนินงาน โครงการ FPT ซึ่งเป็นโครงการด้านการขนส่งพลงังานน ้ามนั และมีมูลค่า
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โครงการ 3,300,000,000 บาท  ขณะนี้ไดเ้ริม่โครงการ FPT และก าลงัรออนุมตัจิาก EIA ทัง้นี้ Strega เป็นผูร้บัเหมาหลกั

ของโครงการ ไม่ใช่รบัเหมาชว่ง โดย Strega จะแจง้รายละเอยีดของโครงการ และความคบืหน้าใหท้ีป่ระชมุทราบในอนาคต

ต่อไป  

นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้รายย่อยซกัถามเพิม่เตมิในประเดน็การเขา้ตลาดหลกัทรพัยข์อง Strega ว่าอยู่ใน

ขัน้ตอนการด าเนินการใด และมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยห์รอืไม่ การเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ของ 

Strega จะสง่ผลดต่ีอบรษิทัอย่างไร บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นเท่าใด 

ประธาน มอบหมายใหน้างสาว หลุยส ์เตชะอุบล ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงต่อ

ทีป่ระชุมในประเดน็ดงักล่าว  

นางสาวหลุยส ์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมว่า 

กฎของการเข้าเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI : Market for Alternative Investment)   ซึ่ง

ก าหนดใหบ้รษิทัจะตอ้งมผีลก าไรจากการประกอบกจิการไม่น้อยกว่า 10 ลา้นบาท เป็นผลให ้Strega ไม่สามารถเขา้ตลาด

หลกัทรพัย์ได้เมื่อปีที่ผ่านมา เพราะ Strega มผีลประกอบการที่ขาดทุน ท าให้ Strega ชะลอการยื่น filing ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ในสว่นนี้ออกไปก่อน   

ในปี 2560 บรษิทัคาดหวงัว่าผลก าไรของ Strega จะเพิม่มากขึน้ และผ่านหลกัเกณฑต์ามที ่MAI ก าหนดตาม 

กฎของตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI : Market for Alternative Investment) ประกอบดว้ยหลกัเกณฑส์ าคญั คอื 

(1) กรรมการเกนิกว่ากึง่หนึ่งจะตอ้งบรหิารงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง  

(2) ต้องมกี าไรจากการประกอบกจิการในปีทีผ่่านมาก่อนยื่น Filing เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 10 ลา้นบาท และ

ตอ้งไม่มผีลขาดทุนสะสม 

(3) ทุนจดทะเบยีนจะตอ้งไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาท 

นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ตอบขอ้ซกัถามต่อที่ประชุม

เพิ่มเติมว่า บริษัท ถือหุ้นใน Strega ร้อยละ 84.20  ดงันัน้ การที่การเข้าตลาดลกัทรพัย์ MAI ของ Strega จะส่งผลให้ 

บรษิทัไดร้บัก าไรจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์(Capital Gain)  

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซกัถามเพิ่มเติมในประเด็นการเพิ่มทุน ว่า Strega ได้รบังานมูลค่า 

3,300,000,000 บาท มคีวามจ าเป็นตอ้งเพิม่ทุนหรอืไม่ 

นายชูชยั วนิชเรอืงชยั กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที่การเงนิ ตอบขอ้ซกัถามว่า ขณะนี้ยงัไม่มคีวาม

จ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพราะไม่ต้องการรบกวนผู้ถือหุ้น แต่การที่ Strega ได้รับงานโครงกร FPT ต้องมีการวาง

หลกัประกนั ซึง่หลกัประกนัตอ้งขอธนาคารเป็นผูอ้อกให ้และธนาคารตอ้งให ้Strega วางหลกัประกนัเช่นเดยีวกนั โดยการ

วางหลักประกันกับธนาคารเป็นเรื่องปกติทางการค้า และ Strega ได้วางหลักประกันดังกล่าวแล้ว โดยมีบริษัทเป็น

ผู้สนับสนุน ส าหรบัประเด็นเรื่องกระแสเงนิสดนัน้ เจ้าของโครงการได้ช าระเงินสดล่วงหน้ามาให้แก่ Strega แล้ว โดย 

Strega ก าลงับรหิารจดัการเงนิจ านวนดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่จ าเป็นตอ้งกูย้มืเงนิจากธนาคารเพิ่มเตมิ 

นายกติต ิ วจิติรโท ผูถ้อืหุน้รายย่อยซกัถาม  เรื่องเงนิทุนหมุนเวยีน และเงนิขาดทุนสะสมมจี านวนเท่าไหร่ และ

บรษิทั มแีผนการด าเนินงานดา้นอสงัหารมิทรพัย ์และพลงังาน อกีหรอืไม่ 

นายชูชัย วนิชเรืองชยั กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีเงินทุน

หมุนเวยีนเป็นเงนิจ านวน 350 ลา้นบาท และเงนิขาดทุนสะสมเป็นเงนิจ านวน 489.24 ลา้นบาท   

ประธานตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเพื่อรองรับการด าเนินงานด้าน

อสงัหารมิทรพัย ์และพลงังานไวแ้ลว้ สว่นจะด าเนินการ หรอืต่อยอดกจิการอย่างไรนัน้ ขึน้อยู่กบัโอกาส และปัจจยัแวดลอ้ม
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อื่น ๆ  แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัแก่การด าเนินธุรกจิหลกั คอื Strega และ การท าป้ายโฆษณาของบรษิัท 

สแพลช มเีดยี จ ากดั (มหาชน)   

 

เมื่อไม่มผีูถ้ือหุน้สอบถามเพิม่เตมิแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจนับคะแนนทุกท่าน ที่ช่วยมา

เป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนส าหรบัการประชุมในวนัน้ี และขอขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่านที่

สละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ีและประธานไดก้ล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

      พล.อ. 

          (เลศิรตัน์ รตันวานิช) 

             ประธานกรรมการ 

 

 

      ลงชื่อ         ผูบ้นัทกึการประชุม 

                 (นายธรากร จนัทรเ์กดิ) 

              เลขานุการบรษิทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
ข้อมลู ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 
 
   พลเอก เลศิรตัน์ รตันวานชิ  

อายุ 71 ปี   
สญัชาตไิทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 
 
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสุด  ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(สาขาการบรหิารพฒันา) มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ปรญิญาปรชัญาดุษฎ ี
  บณัฑิตกิตติมศกัดิ ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจดัการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน)  มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 
 ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ (ประเภททัว่ไป) สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอิส 
 เทริน์เอเชยี 
 
การอบรม (IOD)  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 30/2546 

หลกัสตูร The Role of Chairman Program (RCP) 1/2543 
หลกัสตูร Financial for Non-Financial Director (FND) 1/2546 
หลกัสตูร The Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 
หลกัสตูร Financial for Statements for Director (FSD) 13/2554 
หลกัสตูร The Role of Chairman Program (RCP) 28/2555 
 

ประวตักิารท างาน  2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลงังานประสบการณ์ท างานในอดตี 
2549 – ปัจจุบนั  อุปนายกกติตมิศกัดิ ์สมาคมกรฑีาแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 
ประสบการณ์ท างานในอดตี 2558 – 2560  สมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

2555 – 2560  ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์รมหาชน) 
2556 – 2559  ประธานกรรมการ บรษิทั จ ีเจ สตลี จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2559  ประธานกรรมการ บรษิทั จ ีสตลั จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558  สมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฏร 
2556 – 2558  ที่ปรึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูธ

   ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
2556 – 2558  ประธานกรรมการ บรษิทั วนิด ์เอนเนอรย์ี ่โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2556  กรรมการ บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   1 ปี 3 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง   -ไมม่-ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2560 12/12 
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ข้อมูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม ่
 

 
   นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล 

อาย ุ36 ปี   
สญัชาตไิทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
 
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณทิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  

 ปรญิญาตร ีดา้นการเงนิ มหาวทิยาลยั นิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 

การอบรม (IOD)  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 53/2005 

 

ประวตักิารท างาน 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั สแพลช มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)  

 

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2548 – 2552  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการลงทุน บรษิทั หลกัทรพัย ์คนัทรี ่

     กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     1 ปี 3 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง    20.76 % 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น   -ไม่ม-ี  

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2560  12/12 
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ข้อมลู ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 
 
   นายสุรพล ขวญัใจธญัญา  

อายุ 66 ปี   
สญัชาตไิทย 

 
 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสุด  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA - การเงนิ)  
 โดยทุนการศกึษาของมหาวทิยาลยั University  of Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย University of Washington  
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า University of Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
การอบรม (IOD)  หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2558  
   จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC) 
   หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2556 
   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 44/2547 
   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 14/2547 
 
ประวตักิารท างาน  2559 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิัท ไทรทนั โฮลดิ้ง  

   จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 

กรรมการด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดี บรษิัท หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จ ากดั (มหาชน)  

  2546 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
   (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2522 – 2558  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั  
   (มหาชน) 

2553 – 2555  กรรมการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอนุกรรมการวนิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
กรรมการ บรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)     

2522 – 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   1 ปี 4 เดอืน 
จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง   -ไมม่-ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
     บรษิทั ไทยคนู เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2560 12/12  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
ข้อมลู ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ท่ีประชุมเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการใหม่ 
 
 
   พลต ารวจเอก วรีพงษ์ ชืน่ภกัด ี  

อายุ 60 ปี   
สญัชาตไิทย 

 
 
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสุด  ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
   ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ นรต. (รุ่น 33) 
 
การอบรม (IOD)  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553 
   หลกัสตูร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2552  
   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 126/2552 
   หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2552 
   หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 12/2552 
   หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558 
 
ประวตักิารท างาน  2561 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษาพเิศษส านกังานต ารวจแห่งชาต ิส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

2561 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษา สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั อรนิสริ ิแลนด ์จ ากดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั รชิแลนด ์พร๊อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2557- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  

   (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)   
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ฟูสนิ อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ประสบการณ์ท างานในอดตี 2559 – 2561 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
   2558 – 2559 ผูบ้ญัชาการต ารวจภธูรภาค 9 ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
   2557 – 2558 ผูบ้ญัชาการต ารวจภธูรภาค 7 ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
   2556 – 2557 รองผูบ้ญัชาการ ผูบ้งัคบับญัชาต ารวจภธูร ภาค 4 ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
   2555 – 2556 รองผูบ้ญัชาการ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
   2554 – 2555 รองรองผูบ้ญัชาการ ผูบ้งัคบับญัชาต ารวจภธูรภาค 8 
 
จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง   -ไมม่-ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)   

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ท่ีประชมุเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการใหม ่
 
 

 
พลต ารวจตร ีอทิธพิล อทิธสิารรณชยั    
อาย ุ51 ปี   
สญัชาตไิทย 
 

 
 
 
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเคนทกักสีเตต สหรฐัอเมรกิา 
  ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ จากโรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ (นรต.43) 
 
การอบรม (IOD)  -ไม่ม-ี 
 
ประวตักิารท างาน  2558 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
   2560 – ปัจจุบนั รองผูบ้ญัชาการ ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
   2558 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
   
ประสบการณ์ท างานในอดตี 2559 – 2560 ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดันครปฐม ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

2556 – 2557 ผูบ้งัคบัการอ านวยการ ส านกังานสง่ก าลงับ ารุง ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
2554 – 2556 รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการสบืสวนสอบสวน ส านกังานตรวจคนเขา้ 

   เมอืงส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
2552 – 2554 รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมอืง 5 ส านกังานตรวจคนเขา้ 

เมอืง ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
 
จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง   -ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ท่ีประชมุเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการใหม ่
 
 

 
   พนัต ารวจเอกหญงิ กดิานนัท ์คมข า   

อาย ุ51 ปี   
สญัชาตไิทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั           
 
การอบรม (IOD)  หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่82 หลกัสตูร Audit  
    Committee Program รุ่นที ่35 

  
ประวตักิารท างาน  2560 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบนั เหรญัญกิสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว ิ
   โรฒปทุมวนั 

2535 – ปัจจุบนั  วทิยากร บรรยายวชิาบญัช ีและงบประมาณใหก้บัโรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ  
  และหลักสูตร ต่างๆ ของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เช่น หลักสูตรการ 
  บริหารงาน ต ารวจชัน้สูง , หลักสูตรผู้ก ากับการ , หลักสูตรสารวัตร ,  
  หลกัสูตรฝ่ายอ านวยการและหลกัสูตรเพิม่ประสทิธภิาพด้านการเงนิและ 
  บญัช ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี  
 อนุกรรมการหรือคณะท างานด้านการเงินและงบประมาณของฝ่าย

รกัษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขนักีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
เฟสปิคเกมส,์ การประชุมองักถ์ดั เอดบี ีเอเปค,การ ประกวดนางงาม
จกัรวาล 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพ
เพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

 
จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง    -ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น   -ไม่ม-ี 
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ข้อมูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ท่ีประชมุเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการใหม ่
 
 
  
   นายชนะชยั จุลจริาภรณ์      

อาย ุ52 ปี    
สญัชาต ิไทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 
การอบรม (IOD)  หลกัสตูร Family Business Governance (FBG) รุ่นที ่10/2012 

หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที ่02/2012  
หลกัสตูร Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) รุ่นที ่01/2012 
หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที ่8/2015 
หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที ่2/2015 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่136/2010 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่80/2002 
 

ประวตักิารท างาน  2560 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ 
   เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั  

   (มหาชน) 
  

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2555 – 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป  

     จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

2552 – 2555 กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2554 กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

(มหาชน) 

2552 – 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ากดั (มหาชน) 

 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง   -ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ท่ีประชมุเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการใหม ่
 
 

 
   นายพพิฒัน์ สวุรรณะชฎ   

อาย ุ59 ปี   
สญัชาต ิไทย 
 

 
 
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธุรกจิ (MBA) มหาวทิยาลยั South Eastern , สหรฐัอเมรกิา 
                          ปรญิญาโท สาขา รฐัประศาสนศาสตร ์(MPA) มหาวทิยาลยั South Eastern , สหรฐัอเมรกิา  
 สถาบนัเทคโลโลยพีระจอมเกลา้ วทิยาเขตพระนครเหนือ ปรญิญาตร ีสาขา วศิวกรรมเครื่องกล        
 
การอบรม (IOD)  -ไม่ม-ี 

  
ประวตักิารท างาน  2560 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)  
ประสบการณ์ท างานในอดตี 2552 – 2552 ผูจ้ดัการฝ่าย สงักดั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธุรกจิน ้ามนัดแูลเรื่อง 
     นโยบายการขยายธุรกจิในภมูภิาค AEC บรษิทั ปตท จ ากดั (มหาชน) 

2526 – 2556 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. คา้สากล  
         กรรมการบรหิาร ษรษิทั ปตท. กรนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
2538 – 2546 หวัหน้าส านกังานตวัแทนการปิโตรเลยีม ประจ าประเทศสงิคโปร ์
2535 – 2538 ฝ่ายจดัหาปิโตรเลยีม, พนกังานวเิคราะหต์ลาดปิโตรเลยีม การปิโตรเลยีม

แห่งประเทศไทย  
2533 – 2535 วศิวกรความปลอดภยัประจ าโรงแยกแก๊สที ่1 การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศ

ไทย  
 2531 – 2533 วศิวกรทีป่รกึษา บรษิทั เซา้ทอ์ีส๊ทเ์อเซยีเทคโนโลยี ่จ ากดั โครงการลงแยก

แก๊สการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย สว่นงานทีพ่กัและสาธารณูปโภค 
 
จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง    -ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น   -ไม่ม-ี  
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2561 เปรียบเทียบ ประจ าปี 2560 

 

ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ ประจ าปี 2561 เพื่อพจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยมวีงเงนิไม่เกนิ 10,000,000 

บาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

  เฉพาะกรรมการทีไ่ม่มตี าแหน่งบรหิาร 

     1.1.1 ประธานกรรมการ 

     1.1.2 กรรมการ 

 

 

 

50,000 บาท/เดอืน/คน 

30,000 บาท/เดอืน/คน 

 

 

 

50,000 บาท/เดอืน/คน 

30,000 บาท/เดอืน/คน 

1.2 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

      เฉพาะกรรมการทีม่าประชุมจรงิ 

     1.2.1 ประธานกรรมการ  

     1.2.2 กรรมการ 

 

 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 

15,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 

15,000 บาท/คน/ครัง้ 

1.3 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

      เฉพาะกรรมการทีม่าประชุมจรงิ 

     1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย 

     1.3.2 กรรมการชุดย่อย  

 

 

15,000 บาท/คน/ครัง้ 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

15,000 บาท/คน/ครัง้ 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

 

ค่าตอบแทนในรูปเงนิบ าเหน็จ โดย

บริษัทจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจาก

เงนิค่าตอบแทนทีค่งเหลอือยู่ ณ วนั

สิน้ปีให้กบักรรมการแต่ละคน โดย

พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานและ

ระยะเวลาที่ได้ปฏบิตัิงาน โดยเมื่อ

รวมกบัค่าตอบแทนรายเดอืน และ

เบี้ ยป ร ะชุ ม แล้ ว  ค่ าตอบแทน

โดยรวมยงัคงสามารถเปรยีบเทยีบ

ได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด

ใกลเ้คยีงกนั 

ค่าตอบแทนในรปูเงนิบ าเหน็จ โดย

บริษัทจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจาก

เงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ 

วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน 

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน

และระยะเวลาทีไ่ด้ปฏบิตัิงาน โดย

เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนรายเดือน 

และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทน

โดยรวมยงัคงสามารถเปรยีบเทยีบ

ได้กบับริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด

ใกลเ้คยีงกนั 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี  2561 เปรียบเทียบ ประจ าปี 2560 

 

ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2561 ไดอ้นุมตัใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2561 เพื่อพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีประจ าปี 2561 เป็นเงนิ จ านวน 5,560,000 บาท มรีายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้ 

 

 

รายช่ือบริษทั 

 

ค่าบริการ

รายปี 

งบการเงินรายไตรมาสทัง้กลุม่บริษทั  

รวมค่า

สอบบญัชี  

ปี 2561 

 

เปรียบเทียบ

ค่าสอบบญัชี 

ปี 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 1,050,000 350,000 350,000 350,000 2,100,000 2,060,000 

บรษิทั สแพลช มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 620,000 - - - 620,000 620,000 

บรษิทั ไลฟ์ ทวี ี จ ากดั 80,000 - - - 80,000 100,000 

บรษิทั ไทยไชโย ทวี ีจ ากดั 80,000 - - - 80,000 100,000 

บรษิทั ป๊อป ทวี ีจ ากดั 80,000 - - - 80,000 80,000 

บรษิทั สแพลช สตูดโิอ จ ากดั 80,000 - - - 80,000 80,000 

บรษิทั อารไ์จล ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  80,000 - - - 80,000 80,000 

บรษิทั สแพลช เอสเตท จ ากดั 200,000 - - - 200,000 200,000 

บรษิทั ธอร ์เอนเนอรจ์ ีแอนด ์รซีอรส์เซส จ ากดั 80,000 - - - 80,000 80,000 

บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน)  1030,000 350,000 350,000 350,000 2,080,000 1,800,000 

บรษิทั ลเูซนท ์เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 80,000 - - - 80,000 100,000 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 5,560,000 5,300,000 
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รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ครัง้ท่ี 3 
ของ 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

1. รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

ประเภทของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด 

(มหาชน)  ครัง้ที ่3 (“TRITN-W3” หรอื “ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและเปลีย่นมอืได ้

จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย : ไม่เกนิ 1,606,715,681 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกเพื่อรองรบั : ไม่เกิน 1,606,715,681 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  0.10 บาท คิดเป็น 

20.00% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 

8,033,528,202 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกและเสนอขาย 

วธิกีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่นการถอืหุน้  

วนัก าหนดรายชื่อเพื่อสทิธใินการจองหรอื  

ไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: คณะกรรมการบรษิัท ได้ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มสีทิธใินการรบั

จดัสรร TRITN-W3 (Record date) ในวนัที ่16 พฤษภาคม 2561  

อตัราสว่นการจดัสรร : 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษใหปั้ดทิง้) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิTRITN-W3 จ านวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้

สทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ได ้1 หุน้ (หนึ่งหุน้)  

ราคาการใชส้ทิธ ิ : ราคาหุน้ละ 0.25 บาท ซึง่เป็นราคาทีม่สีว่นลด 26.5% จากราคาตลาด (ราคา

ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัยอ้นหลงั 15 วนั (21 กุมภาพนัธ ์– 14 มนีาคม 2561) ที ่

0.34 บาทต่อหุ้น) ทัง้นี้ ราคาการใช้สทิธ ิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตาม

เงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 30 พฤษภาคม  2561 หรือวันที่คณะกรรมการและ /หรือประธ า น

กรรมการบรหิารพจิารณาก าหนด 

วนัใชส้ทิธคิรัง้แรก :  30 มถุินายน 2562 

วนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย :  22 พฤษภาคม 2564 (ตรงกบัวนัหมดอายุของ TRITN-W3) 
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ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : วนัใช้สทิธคิอืวนัท าการสุดท้ายของเดอืนมนีาคม มถุินายน กนัยายน และ

ธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W3 นับแต่วันที่ TRITN-W3 มีอายุครบ 1 ปี 

โดยก าหนดวนัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิ5 วนัท าการก่อนวนัใชส้ทิธ ิ 

ยกเว้นการแจ้งแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความ

จ านงในการใชส้ทิธภิายใน 15 วนัท าการก่อนวนัใชส้ทิธวินัสดุทา้ย ในกรณีที่

วนัใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทั ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ทิธเิป็นวนัท าการ

ถดัไป 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัจะน า TRITN-W3 เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรอ งขอ งหุ้ น ส ามัญที่ เ กิด จ าก                 

การใชส้ทิธ ิ

: บรษิัทจะน าหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรบัการใช้สทิธติาม TRITN-W3 ที่ออก

และเสนอขายในครัง้นี้เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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การปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 

: 

 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด

เหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบ

แทนของผูถ้อื TRITN-W3 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ 

เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบรษิัท อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุน้หรอืการแบ่งแยกหุน้  

เมื่อบรษิทัเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ใด ๆ ในราคาทีต่ ่ากว่าราคาหุน้ทีค่ านวณ

ไดต้ามวธิกีารทีใ่ชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นัน้หรอืราคาตลาดในช่วง

ก่อนการเสนอขายหุน้นัน้ และเป็นวธิกีารค านวณตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนด

สทิธ ิ 

เมื่อบรษิทัเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหม่โดย

ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลง

สภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว ต ่ากว่าราคาหุน้ทีค่ านวณตามวธิทีีใ่ช้

ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอื

ราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดง

สทิธนิัน้ และเป็นวธิกีารค านวณตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ 

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่        

ผูถ้อืหุน้  

เมื่ อบริษัทจ่ ายเงิน ปันผลเป็นเงินซึ่ ง เกินกว่ าอัตราที่ระบุ ไว้ในข้อ             

ก าหนดสทิธ ิ 

เมื่อมกีรณีอื่นใดในลกัษณะเดยีวกบัขอ้ 1 ถงึขอ้ 5 ทีท่ าใหผ้ลประโยชน์ตอบ

แทนใด ๆ ทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัเมื่อมกีารใชส้ทิธติามใบส าคญั

แสดงสทิธดิอ้ยไปกว่าเดมิ  

ทัง้นี้ บรษิัทอาจต้องด าเนินการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตักิารเพิม่ทุนจด

ทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาการใช้

สทิธ ิ

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิ

เหลอือยู่ 

: บรษิทัจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่ทัง้จ านวน 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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เงื่อนไขอื่นๆ : ใหค้ณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอื บุคคลที่

คณะกรรมการบรษิทัหรอืประธานกรรมการบรหิารมอบหมายเป็นผูม้อี านาจ

ในการก าหนดและเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ 

ของใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร อาทิ การจดัสรร 

การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิการก าหนดเหตุแห่ง

การออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัรา

การใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบ

เอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและ

สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการน าใบส าคญั

แสดงสทิธแิละหุน้สามญัทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ

เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน

ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตัง้ผู้รบัมอบ

อ านาจช่วง รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและ

เกีย่วเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ไดทุ้กประการ ภายใตข้อบ

อ านาจทีก่ฎหมายก าหนด 

 
2. ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รปูแบบดงัน้ี  

a. ผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง (Control Dilution) 
b. ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 
c. ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (Earnings per Share Dilution หรอื EPS Dilution) 

 
ทัง้นี้ ในการพจิารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ TRITN-W3 ซึง่จดัสรรใหก้บัผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ และการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัซึง่จดัสรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั และบรษิทัย่อย (“TRITN-WA”) 
 

กรณีท่ี 1:  

ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรร TRITN-W3 เป็นผูม้าใชส้ทิธแิปลงสภาพของ TRITN-W3 ทัง้จ านวน และ 

บรษิัท สามารถจดัสรร TRITN-WA ได้ทัง้จ านวน และกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท และบรษิัทย่อยใช้สทิธิ

แปลงสภาพ TRITN-WA ทัง้จ านวน  

กรณีท่ี 2:  

ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรร TRITN-W3 ไม่ไดเ้ป็นผูม้าใชส้ทิธแิปลงสภาพของ TRITN-W3 ทัง้จ านวน 

และ 

บริษัท สามารถจดัสรร TRITN-WA ได้ทัง้จ านวน กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สทิธแิปลง

สภาพ TRITN-WA ทัง้จ านวน  
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กรณีท่ีอาจเกิดขึน้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิ

ในการออกเ สียง 

(Control Dilution) 

กรณีที ่1 = (จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สทิธิ 

TRITN-W3 + จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

 

= (50,000,000) 

(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)  

 

= 0.52% 
 

= (0.34-0.33) / 0.33 

= 3.03%  

กรณีที ่2 =  ( จ านวนหุ้ นสามัญ เพื่ อ รอ ง รับ การ ใช้ สิท ธิ  TRITN-W3 +                     

จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สทิธิ 

TRITN-W3 + จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

 

= (1,606,715,681 + 50,000,000) 

(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)  

 

= 12.10% 
 

= (0.34-0.33) / 0.33 

= 3.03% 

 
ส าหรบัผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (Earnings per Share Dilution หรอื EPS Dilution) นัน้ ไม่สามารถค านวณ

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ไดเ้น่ืองจาก TRITN มผีลขาดทุนสทุธใินปี 2560 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 

 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ซ่ึงออกและจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ครัง้ท่ี 1 

ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

1. รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

ประเภทของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่

1 ของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ 

หรอื “TRITN-WA”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือ

ใบส าคญัแสดงสทิธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามค าสัง่ศาล 

บุคคลที่ศาลสัง่ให้เ ป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรอืกรณีอื่นใดทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

: เพื่อกระตุ้นและเสรมิสร้างแรงจูงใจในการท างานและเป็นการตอบ

แทนการท างานของบุคลากรของบริษัท อีกทัง้เป็นการรักษา

ทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพใหท้ างานกบับรษิทัในระยะยาว 

จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย : ไม่เกนิ 50,000,000 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกเพื่อรองรบั : ไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คดิเป็น 

0.62% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จ านวน 

8,033,528,202 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกและเสนอขาย 

จ านวนการจดัสรรและวธิกีารจดัสรรใบส าคญั

แสดงสทิธ ิ

: จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั และบรษิทั

ย่อยจ านวน 21 ราย โดยไม่ผ่านผู้รบัช่วงซือ้หลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ไม่มี

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานรายใดไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเกนิ 5.00% ของ TRITN-WA ทีอ่อกและเสนอ

ขายในครัง้นี้  

หลกัเกณฑก์ารจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อยระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ TRITN-WA จ านวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) 

สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ได ้1 หุน้ (หนึ่งหุน้) 

ทัง้นี้ อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ
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ราคาการใชส้ทิธ ิ : ราคาหุ้นละ 0.34 บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

น ้าหนักย้อนหลงั 15 วนั (21 กุมภาพนัธ์ – 14 มีนาคม 2561) ที่ 

0.34 บาทต่อหุ้น) ทัง้นี้  ราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงใน

ภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 30 พฤษภาคม 2561 หรือวนัที่คณะกรรมการ และ/หรือประธาน

กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธาน

กรรมการบรหิารมอบหมายพจิารณาก าหนด 

วนัใชส้ทิธคิรัง้แรก : 30 มถุินายน 2562 

วนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย : 29 พฤษภาคม 2564 (ตรงกบัวนัหมดอายุของ TRITN-WA) 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : วนัใชส้ทิธคิอืวนัท าการสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม มถุินายน กนัยายน 

และธนัวาคม ตลอดอายุ TRITN-WA นบัแต่วนัที ่TRITN-WA มอีายุ

ครบ 1 ปี โดยก าหนดวนัแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ 5 วนัท าการ

ก่อนวนัใชส้ทิธ ิ 

ยกเวน้การแจง้แสดงความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ใหแ้สดง

ความจ านงในการใช้สทิธภิายใน 15 วนัท าการก่อนวนัใช้สทิธวินั

สุดท้าย ในกรณีที่วนัใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้

เลื่อนวนัใชส้ทิธเิป็นวนัท าการถดัไป 
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เงื่อนไขส าหรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง

สทิธ ิ

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารและ

พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ณ วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธพิน้สภาพจากการเป็นกรรมการ 

ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อย เนื่องจาก

การเกษียณอายุตามระเบยีบของบริษัท และ/หรอืบริษัทย่อย ให้

กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธไิด้จนครบอายุของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ไดร้บั

จดัสรรนัน้ 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธถิึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญ

ตามค าสัง่ศาล บุคคลที่ศาลสัง่ให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรอื

เสมอืนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรอืผู้รบัมรดกตามพนิัยกรรม

หรอืผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ (แลว้แต่กรณี) ของผูถ้อืใบส าคญัแสดง

สทิธดิงักล่าว สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ

ได ้จนครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว 

ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดโ้อนยา้ยสงักดัหรอืบรษิทัตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงานดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานของ

บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือ

พนักงานดงักล่าว สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธไิด้จน

ครบอายุของใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 

เงื่อนไขส าหรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง

สทิธ ิ(ต่อ) 

: ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธพิน้สภาพจากการเป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ก่อนหรอืใน

วันก าหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ  2-4 

ขา้งต้น ให้กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานของบรษิทั และ/หรอื

บรษิทัย่อยรายนัน้ ไม่สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ทีย่งั

ไม่ได้ใช้สทิธ)ิ ที่เหลอือยู่ได้อกีต่อไป โดยให้ถือว่าใบส าคญัแสดง

สทิธดิงักล่าวเป็นอนัถูกยกเลกิและสิน้ผลในทนัท ี 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บริษัท จะไม่น า TRITN-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธ ิ : บรษิทั จะน าหุน้สามญัทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม TRITN-WA 

ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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การปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิเมื่อ

เกิดเหตุการณ์หนึ่ งดังต่อไปนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อื TRITN-WA ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ 

เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้บรษิัท อนัเป็นผลมา

จากการรวมหุน้หรอืการแบ่งแยกหุน้  

เมื่อบรษิทั เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ใด ๆ ในราคาทีต่ ่ากว่าราคาหุน้

ทีค่ านวณไดต้ามวธิกีารทีใ่ชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นัน้หรอื

ราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นัน้ และเป็นวธิกีารค านวณ

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ 

เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่

ออกใหม่โดยก าหนดราคาหรอืค านวณราคาของหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อ

รองรบัหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว ต ่ากว่า

ราคาหุ้นที่ค านวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้

แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อน

การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้ และเป็น

วธิกีารค านวณตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ 

เมื่อบรษิัท จ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุ ไว้ใน

ขอ้ก าหนดสทิธ ิ 

การปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ต่อ) : เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ท าให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธจิะได้รบัเมื่อมี

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่าเดมิ  

ทัง้นี้ บรษิัท อาจต้องด าเนินการจดัประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการ

เพิม่ทุนจดทะเบยีนใหเ้พยีงพอต่อการรองรบัการปรบัสทิธดิงักล่าว

ขา้งต้น และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรอืบุคคลที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณาก าหนดเงื่อนไข 

และรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลีย่นแปลง

อตัราการใชส้ทิธแิละราคาการใชส้ทิธ ิ

ขอ้ก าหนดกรณีทีม่ใีบส าคญัแสดงสทิธเิหลอือยู่ : บรษิทั จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่ทัง้จ านวน  

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) หรอืบุคคลทีบ่รษิทัจะแต่งตัง้

ใหเ้ป็นนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธแิทนบรษิทั 
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เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/

หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร

มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ

เกี่ยวเนื่องกบัการจดัตัง้โครงการ TRITN-WA การออกและเสนอ

ขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่

เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนด แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด

อื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ ตลอดจนมอี านาจในการก าหนดวนั

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิการก าหนดเหตุแห่งการออก

หุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 

อตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิการเจรจา ตกลง ลงนาม 

และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการ

ต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและแต่งตัง้

ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทัง้มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่

จ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ไดทุ้ก

ประการภายใตข้อบอ านาจทีก่ฎหมายก าหนด  

 
2. รายช่ือกรรมการท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รบัการจดัสรร

ในครัง้น้ี  

(1) พล.อ. เลศิรตัน์ รตันวานิช  กรรมการ  ไดร้บัจดัสรรจ านวน  2,380,950 หน่วย 

(2) นายสรุพล ขวญัใจธญัญา กรรมการ ไดร้บัจดัสรรจ านวน  2,380,950 หน่วย 

 

3. รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั และ/หรอืบริษทัย่อย ท่ีได้รบัการจดัสรรเกินกว่า 

5% ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีเสนอขายในครัง้น้ี 

-ไม่ม-ี 

 

4. ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รปูแบบดงัน้ี  

a. ผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง (Control Dilution) 

b. ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 

c. ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (Earnings per Share Dilution หรอื EPS Dilution) 

 

ทัง้นี้ ในการพจิารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตาม รปูแบบการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ TRITN-W3 ซึง่จดัสรรใหก้บัผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ และการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัซึง่จดัสรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั และบรษิทัย่อย (“TRITN-WA”) 
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กรณีท่ี 1:  

ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรร TRITN-W3 เป็นผูม้าใชส้ทิธแิปลงสภาพของ TRITN-W3 ทัง้จ านวน และ 

บรษิัท สามารถจดัสรร TRITN-WA ได้ทัง้จ านวน และกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท และบรษิัทย่อยใช้สทิธิ

แปลงสภาพ TRITN-WA ทัง้จ านวน  

กรณีท่ี 2:  

ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรร TRITN-W3 ไม่ไดเ้ป็นผูม้าใชส้ทิธแิปลงสภาพของ TRITN-W3 ทัง้จ านวน 

และ 

บริษัท สามารถจดัสรร TRITN-WA ได้ทัง้จ านวน กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สทิธแิปลง

สภาพ TRITN-WA ทัง้จ านวน  

 

กรณีท่ีอาจเกิดขึน้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิ

ในการออกเ สียง 

(Control Dilution) 

กรณีที ่1 = (จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สทิธิ 

TRITN-W3 + จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

 

= (50,000,000) 

(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)  

 

= 0.52% 
 

= (0.34-0.33) / 0.33 

= 3.03%  

กรณีที ่2 =  ( จ านวนหุ้ นสามัญ เพื่ อ รอ ง รับ การ ใช้ สิท ธิ  TRITN-W3 +                     

จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สทิธิ 

TRITN-W3 + จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

 

= (1,606,715,681 + 50,000,000) 

(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)  

 

= 17.10% 
 

= (0.34-0.33) / 0.33 

= 3.03% 

 

ส าหรบัผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (Earnings per Share Dilution หรอื EPS Dilution) นัน้ ไม่สามารถค านวณ

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ไดเ้น่ืองจาก TRITN มผีลขาดทุนสทุธใินปี 2560 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 

สารสนเทศการเพ่ิมทุน 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 ของบรษิทัไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เมื่อวนัที่ 

15 มนีาคม 2561 ไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น  

การเพิม่ทุนเป็นการเพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

(1) การเพิม่ทุนหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 3 (“TRITN-

W3”) ทีจ่ะออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ จ านวนไม่เกนิ 1,606,715,681 หุน้  

(2) การเพิ่มทุนหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สทิธิตาม TRITN-WA ที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บรษิทั และบรษิทัย่อย จ านวน 21 ราย จ านวนไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ 

 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

วิธีการจดัสรรอตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

TRITN-W3 ออกและจัดสรร

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน

การถอืหุน้  

ไม่เกนิ 

1,606,715,681 หุน้ 

ผู้ถือหุ้นเดมิจะได้รบัการ

จัดสรรใบส าคัญแสดง

สิทธิในอัตรา 5 หุ้นเดิม

ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

เสนอขายที ่0 บาทต่อหุน้โดย

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 

มสีทิธซิื้อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น

ที่ราคา 0.25 บาทต่อ 1 หุ้น 

ซึ่ ง เ ป็นราคาที่มีส่ วนลด 

26.47% จากราคาตลาด * 

TRITN-WA ออกและจัดสรร

ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงาน ของบริษัท และ

บรษิทัย่อยจ านวน 21 ราย 

ไม่เกนิ 50,000,000 

หุน้ 

กรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงาน จะได้รับการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ

ตามมติคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที ่4/2561 โดย

หลกัเกณฑก์ารจดัสรรคอื

พนักงานระดับผู้จ ัดการ

ขึน้ไป 

เสนอขายที ่0 บาทต่อหุน้โดย

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 

มสีทิธซิื้อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น

ที่ราคา 0.34 บาทต่อ 1 หุ้น

ซึง่เป็นราคาตลาด 

* ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่างวนัที ่ 21 กุมภาพนัธ ์– 14 มนีาคม 2561 มรีาคาถวัเฉลีย่น ้าหนกัเท่ากบั 0.34 บาท 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน  

2.1 เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม TRITN-W3 ทีจ่ะออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

2.2 เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม TRITN-WA ทีจ่ะออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั และบรษิทัย่อย  
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หากผู้ถือ TRITN-W3 และ TRITN-WA ได้ใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทเต็มจ านวน เงนิที่ได้รบัจากการเพิม่ทุน

ตามหวัขอ้ 2.1 และ 2.2  จะมจี านวนรวม 418,678,920.25 บาท   

 

3. วตัถปุระสงคข์องการใช้เงินทุนส่วนท่ีเพ่ิม  

ภายใต้สมมติฐานว่าหากผู้ถือ TRITN-W3 และ TRITN-WA ได้ใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทเต็มจ านวน เงนิที่

ได้รบัจากการเพิม่ทุนดงักล่าวจะมจี านวนรวม 418,678,920.25 บาทนัน้ บรษิัทมคีวามตัง้ใจที่จะใช้เงนิทุนดงักล่าวเป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนและเพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทัและบรษิทัย่อย  

 

ในปัจจุบนั บรษิทัประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยธุรกจิหลกัของบรษิทั คอืธุรกจิสือ่โฆษณา

และธุรกจิ รบัเหมาก่อสรา้งและงานโยธา อย่างไรกต็าม ใน 5-6 ปีทีผ่่านมา ธุรกจิสือ่โฆษณามกีารแขง่ขนัสงูและมผีูเ้ล่น

เกดิใหม่จ านวนหลายราย ท าใหบ้รษิทัใหค้วามส าคญักบัการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิใหม่อื่นๆ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการ

เริม่เขา้ไปลงทุนในสเตรกา ซึง่ประกอบธุรกจิก่อสรา้งและงานโยธา ดว้ยสดัส่วนการถอืหุน้  40% เมื่อปี 2556 และเพิม่

เป็น 84.2% ใน 2558 จากการเขา้ซือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิทีป่ระสงคจ์ะขายหุน้ และถอืในสดัสว่น 84.2% จนถงึปัจจุบนั  

 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา สดัสว่นรายไดจ้ากธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งซึง่ด าเนินงานโดยสเตรกามสีดัสว่นทีเ่ตบิโตมากขึน้ ดงัทีแ่สดง

ในตารางต่อไปนี้ โดยสเตรกาเป็นบรษิทัทีม่ศีกัยภาพ ความเชีย่วชาญทีโ่ดดเด่นดา้นงานขุดเจาะในแนวราบ เป็นผูน้ าในการ

ใหบ้รกิารการขดุเจาะวางท่อ ใตด้นิในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดนิ (Horizontal Directional Drilling-HDD)  

ประเภทรายได้ของบริษทั 

 
 

ในปี 2559 ผูบ้รหิารสเตรกาไดมุ้่งเน้นการขยายศกัยภาพเพื่อใหไ้ดก้ารรบัรองการเป็นผูร้บัเหมารายหลกั (Main Contractor 

Credentials) ส าหรบัโครงการก่อสรา้งโครงการพืน้ฐานทีต่้องมกีารขุดเจาะใต้ดนิ (In-ground Infrastructure) และโครงการที่

เกีย่วขอ้ง ในปลายปี 2559 สเตรกาชนะประมูลเป็นผู้รบัเหมารายหลกัในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน ้ามนัไปภาคเหนือ 

(NFPT เป็นโครงการของ บรษิทั ขนส่งน ามนัทางท่อ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน)) ซึง่ถอืเป็นท่อขนส่งน ้ามนัที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และไดอ้ยู่ในรายชื่อผูท้ีม่คีุณสมบตัใินการให้บริการ

เป็นผู้รบัเหมาหลกั (Qualified Main Contractor) ของ NFPT ท าให้มโีอกาสได้รบัเชญิเขา้ร่วมประมูลงานกบั NFPT อย่าง

ต่อเนื่องในอนาคตและไดร้บัความไวว้างใจในคุณภาพงาน  นอกจากนี้ การเป็นผูร้บัเหมาหลกัของ NFPT สง่ผลใหส้เตรกามี

โอกาสไดร้บัการว่าจา้งหรอืไดร้บัเชญิให้เขา้ประมลูเป็นผูร้บัเหมาหลกั ส าหรบังานระบบท่อขนส่งของบรษิทัหรอืหน่วยงาน

อื่นๆ มากขึน้ในอนาคต คุณสมบตัเิหล่านี้จะช่วยเสรมิใหส้เตรกาขึน้มาอยู่ในแนวหน้าของบรษิทัชัน้น าผูใ้หบ้รกิารดา้น HDD 
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ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  นอกจากนี้ ในปี 2560 สเตรกาได้ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างคณะผู้บริหาร โดยได้มีการแต่งตัง้

ผูบ้รหิารระดบัสงูซึ่งเป็นผูม้คีวามสามารถและประสบการณ์สูงในธุรกจิ ซึง่บรษิทั เชื่อว่าจะสามารถบรหิารและสร้างความ

เตบิโตใหแ้ก่บรษิทัต่อไป  

 

ถงึแมใ้น 2-3 ปี ทีผ่่านมา สเตรกามผีลการด าเนินงานขาดทุน แต่ดว้ยแนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของงานและรายไดท้ี่

จะได้รบั บรษิัท เชื่อมัน่ว่าธุรกจินี้จะเป็นธุรกจิที่สร้างรายได้หลกัและสร้างก าไรให้บรษิัท อย่างมนีัยส าคญัจากนี้ไป โดย

ผูบ้รหิารมคีวามเหน็ว่าในอนาคตรายไดจ้ากการก่อสรา้งจะเป็นรายไดห้ลกัทีม่สีดัส่วนต่อรายไดร้วมสงูทีสุ่ด จากการทีส่เตร

กาเป็นธุรกจิทีต่้องใชเ้งนิทุนหมุนเวยีน ปัจจุบนับรษิทั อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อประมูลโครงการใหม่ๆ ท าใหบ้รษิทั 

จะตอ้งวางแผนการจดัหาเงนิเพื่อสนบัสนุนงานต่างๆ เงนิเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธขิอง TRITN-W3 และ TRITN-WA จะช่วย

เสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง และ/

หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งของบรษิทั ซึง่จะส่งผลดต่ีอการเตบิโตของบรษิทั และส่งผลดต่ีอผูถ้อืหุน้ใน

ระยะยาว 

 

ตารางดงัต่อไปนี้แสดงโครงการในปัจจุบนัของสเตรกาและประมาณการรายไดท้ีจ่ะไดร้บัในแต่ละปีของแต่ละโครงการ

ในปี 2561-2562 รายการที ่1-5 อา้งองิตามสญัญาว่าจา้งทีบ่รษิทัได้รบัแลว้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่  

4/2561 เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2561 ส าหรบัรายการที ่6 “งานสว่นเพิม่ทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจาและมคีวามเป็นไปได้สงูว่า

จะไดร้บัเลอืก” อา้งองิจากงานทีผู่บ้รหิารอยู่ระหว่างเจรจา ซึง่ผูบ้รหิารเหน็ว่าความเป็นไปไดท้ีจ่ะไดร้บัเลอืกมคี่อนขา้ง

สงู ทัง้นี้ มุมมองผูบ้รหิารคาดการณ์จ านวนโครงการและรายไดใ้นระดบัทีส่งูกว่าในตารางนี้  

 

 
1) มลูคา่โครงการรวม 3,300 ลบ. ซึง่ไดด้ าเนินการไปแลว้ในปี 2560 จ านวน 661 ลบ. 

2) มลูคา่โครงการรวม 216.5 ลบ. ซึง่ไดด้ าเนินการไปแลว้ในปี 2560 จ านวน 20 ลบ. 

 

อย่างไรกต็าม รายการที ่6 ยงัไม่ไดล้งนามในสญัญาว่าจา้งจงึยงัคงมคีวามเสีย่งจากการไม่ไดร้บังาน ทัง้นี้ หากไม่ได้

รบัการว่าจา้งตามคาด จะท าใหร้ายไดส้ว่นดงักล่าวหายไปและจะสง่ผลกระทบใหก้ าไรเบือ้งตน้ทีค่าดว่าจะไดใ้นปี 2562 

ลดลงประมาณ 40 ลา้นบาท ส าหรบังบประมาณทีบ่รษิทัคาดว่าจะใชส้ าหรบังานรายการที ่6 เบือ้งต้น คอื ไม่เกนิ 35 

ลา้นบาทซึง่อา้งองิจากอตัราการค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา (Performance Bond) ที ่10% ของมลูค่าโครงการ 
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั เหตผุลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบรษิัทเหน็ว่าเงนิเพิม่ทุนจะน าไปขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างสอดคล้องกบันโยบายของผู้บรหิารบรษิทัที่

ต้องการใหก้ลุ่มบรษิทัมุ่งพฒันาธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้และเป็นธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิัท ทัง้นี้ ในปัจจุบนั 

นอกจากโครงการทีส่เตรกาไดร้บัการว่าจา้งอย่างเป็นทางการแลว้ สเตรกายงัอยู่ระหว่างรอลงนามในสญัญาโครงการใหม่ๆ 

และประมูลงานเพิม่เตมิรวมทัง้หมดประมาณ 3-4 โครงการ ซึง่ผูบ้รหิารประเมนิแนวโน้มการไดร้บังานมคี่อนขา้งสงู และ

การไดร้บังานดงักล่าวจะท าใหส้เตรกาพลกิกลบัมามกี าไรอย่างเป็นสาระส าคญัในปี 2561 ดงันัน้ การมเีงนิทุนหมุนเวยีนจะ

สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถสนบัสนุนและรบัรูผ้ลการด าเนินงานของสเตรกาทีม่แีนวโน้มดขีึน้อย่างมนียัส าคญัไดม้ากขึน้  

 

5. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าปัจจุบนั สเตรกามีโครงการในมือที่แน่นอนแล้วหลายโครงการดงัที่กล่าวในข้อ  3 รวมถึง

โครงการทีผู่้บรหิารอยู่ระหว่างเจรจาหลายโครงการซึง่คาดว่ามโีอกาสที่จะได้รบังานสูง ดงันัน้ แผนการใชเ้งนิจงึมคีวาม

เป็นไปไดส้งู 

 

6. ความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน   

คณะกรรมการบริษัทเหน็ว่าราคาใช้สทิธขิอง TRITN-W3 มีส่วนลด 26.47% จากราคาตลาด ประกอบกบัแนวโน้มการ

เตบิโตของก าไรของสเตรกาซึง่ปัจจุบนัเป็นธุรกจิทีท่ ารายไดส้ดัส่วนสงูสุดใหก้บับรษิทั  จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูทีผู่ถ้อืหุน้จะ

ใชส้ทิธ ิส าหรบั TRITN-WA ทีม่รีาคาใชส้ทิธทิีร่าคาตลาด จากการทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

มคีวามเชื่อมัน่และเลง็เหน็ถงึการเตบิโตของบรษิทั จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะใชส้ทิธเิช่นกนั หากมกีารใชส้ทิธทิัง้หมดตาม

สมมตฐิาน เงนิเพิม่ทุนจะทยอยเขา้มาเริม่ตัง้แต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป ซึง่ทนัเวลากบัแผนการใชเ้งนิในโครงการใหม่ๆ ของ

ผูบ้รหิาร นอกจากน้ี บรษิทัยงัมเีงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัเพยีงพอส าหรบัโครงการทีไ่ดล้งนามแลว้ในปัจจุบนั  

  

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธรุกิจ ฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั  

บรษิทัไดจ้ดัท าขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัเพื่อเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึผลของการเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากโครงการ

ทีร่ะบุในขอ้ 3 ดงัต่อไปนี้  

 

รายการท่ีส าคญัในงบการเงินของสเตรกา 
2560 

(งบการเงินตรวจสอบแล้ว) 
2561  

(ประมาณการโดยผูบ้ริหาร) 
รายไดง้านก่อสรา้ง 854.7 2,913.10 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (57.4) 287.7 
สนิทรพัยร์วม 1,221.5 972.1 
หนี้สนิรวม 1,085.3 546.4 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 136.2 425.7 

 
ในกรณีทีก่รรมการของบรษิทัไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัในเรื่องที่

เกีย่วกบัการเพิม่ทุนในครัง้นี้ และหากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้อง

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
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2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และหากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์

ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

8. ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รปูแบบดงัน้ี  

a. ผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีง (Control Dilution) 
b. ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 
c. ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (Earnings per Share Dilution หรอื EPS Dilution) 

 
ทัง้นี้ ในการพจิารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ TRITN-W3 ซึง่จดัสรรใหก้บัผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ และการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัซึง่จดัสรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั และบรษิทัย่อย (“TRITN-WA”) 
 

กรณีท่ี 1:  

ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรร TRITN-W3 เป็นผูม้าใชส้ทิธแิปลงสภาพของ TRITN-W3 ทัง้จ านวน และ 

บรษิัทสามารถจดัสรร TRITN-WA ได้ทัง้จ านวน และกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท และบรษิัทย่อยใช้สทิธิ

แปลงสภาพ TRITN-WA ทัง้จ านวน  

กรณีท่ี 2:  

ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดร้บัสทิธใินการจดัสรร TRITN-W3 ไม่ไดเ้ป็นผูม้าใชส้ทิธแิปลงสภาพของ TRITN-W3 ทัง้จ านวน 

และบรษิัทสามารถจดัสรร TRITN-WA ได้ทัง้จ านวน และกรรมการ ผู้บรหิารของบรษิัท และบรษิัทย่อยใชส้ทิธิ

แปลงสภาพ TRITN-WA ทัง้จ านวน  

 

กรณีท่ีอาจเกิดขึน้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิ

ในการออกเ สียง 

(Control Dilution) 

กรณีที ่1 = (จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สิทธิ 

TRITN-W3 + จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

 

= (50,000,000) 

(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)  

 

= 0.52% 

 

= (0.34-0.33) / 0.33 

= 3.03%  

กรณีที ่2 = (จ า น วนหุ้ น ส ามัญ เพื่ อ ร อ ง รับ ก า ร ใ ช้ สิท ธิ  TRITN-W3 +                     

จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

= (0.34-0.33) / 0.33 

= 3.03% 
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กรณีท่ีอาจเกิดขึน้ ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิ

ในการออกเ สียง 

(Control Dilution) 

(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สทิธิ 

TRITN-W3 + จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิTRITN-WA) 

 

= (1,606,715,681 + 50,000,000) 

(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)  

 

= 17.10% 

 

 
ส าหรบัผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (Earnings per Share Dilution หรอื EPS Dilution) นัน้ ไม่สามารถค านวณ

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ไดเ้น่ืองจาก TRITN มผีลขาดทุนสทุธใินปี 2560 

 

 

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

....................................................................................... 

( นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ นายสรุพล ขวญัใจธญัญา ) 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2561 

เวลา 10.00 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มมีติใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก  803,357,840.70 บาท เป็น 969,029,408.80 บาท 

บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 1,656,715,681 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10  บาท คดิเป็น 1,656,715,681 บาท โดย

เป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

 

มูลค่าท่ีตราไว ้

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
 

☑  แบบก าหนด

วตัถุประสงคใ์นการใช้

เงนิทุน 

หุน้สามญั 

หุน้บุรมิสทิธ ิ

1,656,715,681  0.10 

- 

1,656,715,681  

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

  

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หุ้น) 

วนั เวลา 

จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่า

หุ้น 

หมาย
เหตุ 

เพื่ อรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุน้สามญัของบรษิัท 

ครั ้งที่  3 ( “TRITN-

W3”) ซึ่ งออกและ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น

ไม่เกนิ 1,606,715,681 หุน้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะ

ไ ด้ รั บ ก า ร

จั ด ส ร ร

ใบส าคญัแสดง

สทิธใินอตัรา 5 

หุ้นเดิม ต่ อ  1 

เสนอขายที่ 

0 บ าท ต่ อ

หุ้ น โ ด ย

ใ บ ส า คั ญ

แสดงสทิธ ิ1 

ห น่ ว ย  มี

สิทธิซื้อหุ้น

โปรดดู

รายละเอยีด

ในสิง่ทีส่ง่มา

ดว้ย 3 

Record 

Date 

วนัที ่ 

16 พ.ค . 

61  
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หุ้น) 

วนั เวลา 

จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่า

หุ้น 

หมาย
เหตุ 

เดมิตามสดัส่วนการ

ถอืหุน้  

ใบส าคญัแสดง

สทิธ ิ

สามัญได้ 1 

หุ้นที่ ราคา 

0. 25 บ าท

ต่ อ  1 หุ้ น 

ซึ่ ง เ ป็ น

ร า ค า ที่ มี

ส่ ว น ล ด 

26. 47% 

จ า ก ร า ค า

ตลาด * 

เพื่ อรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามัญของบริษัท 

( “TRITN-WA” )  ซึ่ ง

ออกและจดัสรรใหแ้ก่

กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน ของ

บริษัท และบริษัท

ย่อยจ านวน 21 ราย 

ไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ ก ร ร ม ก า ร 

ผู้ บ ริ ห า รและ

พนั ก ง าน  จ ะ

ไดร้บัการจดัสรร

ใบส าคัญแสดง

สิ ท ธิ ต า ม ม ติ

คณะกรรมการ

บริษัท  ครั ้งที่  

4/2561 

เสนอขายที่ 

0 บาท ต่ อ

หุ้ น โ ด ย

ใ บ ส า คั ญ

แสดงสทิธ ิ1 

ห น่ ว ย  มี

สิทธิซื้อหุ้น

สามัญได้ 1 

หุ้นที่ ราคา 

0. 34 บ าท

ต่อ 1 หุน้ซึง่

เ ป็ น ร า ค า

ตลาด 

โปรดดู

รายละเอยีด

ในสิง่ทีส่ง่มา

ดว้ย 4 

 

 

* ราคาตลาดหมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัยอ้นหลงั 15 วนั (21 กุมภาพนัธ ์– 14 มนีาคม 2561) ที ่0.34 บาทต่อหุน้ 

 

2.1.1 การด าเนินการของบรษิทั กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

ในการค านวณสทิธขิองผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ หากมเีศษหุ้นสามญัจาการ

ค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้สว่นทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน 

ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่เต็มจ านวน 1 หน่วย จากการ

ค านวณ ใหปั้ดเศษใบส าคญัแสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้ ภายหลงัจากการค านวณสทิธขิองผูถ้อืหุ้นที่

จะได้รบัจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่มเีศษใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด 
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บรษิทั จะด าเนินการยกเลกิใบสาคญัแสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืจ านวนดงักล่าว ซึง่จะท าใหค้งเหลอืใบสาคญัแสดงสทิธิ

ในจ านวนเท่าทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิไดล้งตวั  

นอกจากนี้ในกรณีทีต่้องมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธิ และราคาการใชส้ทิธเิมื่อเกดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไว้

ในเงื่อนไขการปรบัสทิธแิละผลของการปรบัสทิธดิงักล่าวท าให้เกดิเศษของจ านวนหุ้นที่จะได้รบัตามใบส าคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัทิง้ 

 

2.1.2 จ านวนหุน้คงเหลอืทีย่งัมไิดจ้ดัสรร 

  - ไม่ม ี– 

 

 2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

     - ไม่ม ี– 

 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมรชัโยธนิ ชัน้ 20 โรงแรมบาซ่า 

โฮเทล เลขที ่5 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธใินการ

เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่2 เมษายน 2561  

 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษิทั ใหด้ าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีน รวมทัง้เรื่อง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 บรษิทัจะด าเนินการยื่นจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์และ 

4.3 บรษิัท จะขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้รบัหลกัทรพัย์ดงัต่อไปนี้ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน

ต่อไป 

 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่3 (TRITN-W3) 

 หุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองผูถ้อื TRITN-W3 

 หุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองผูถ้อื TRITN-WA 

 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนกจิการ โดยมุ่งเน้น ในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งและเพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่บรษิทั  

5.1 เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม TRITN-W3 ทีจ่ะออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

5.2 เพื่อรองรบัการใช้สทิธติาม TRITN-WA ทีจ่ะออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย 

ภายใตส้มมุตฐิานทีว่่าผูถ้อื TRITN-W3 และ TRITN-WA ไดใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเตม็จ านวน เงนิที่

ไดร้บัจากการเพิม่ทุนตามหวัขอ้ 5.1 และ 5.2  รวมจ านวน 418,678,920.35 บาท  
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6.      ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สดัส่วนรายได้จากธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างซึ่งด าเนินงานโดยสเตรกามสีดัส่วนที่เติบโตมากขึน้ ดงั

แสดงในตารางต่อไปนี้ โดยสเตรกาเป็นบรษิทัทีม่ศีกัยภาพ มคีวามเชีย่วชาญทีโ่ดดเด่นดา้นงานขุดเจาะในแนวราบ และ

เป็นหนึ่งในผูน้ าในการใหบ้รกิารการขุดเจาะวางท่อใต้ดนิในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดนิ (Horizontal Directional Drilling: 

HDD)  

 
 

ในปี 2559 ผู้บริหารสเตรกาได้มุ่งเน้นการขยายศักยภาพเพื่อให้ได้การรับรองการเป็นผู้ร ับเหมารายหลัก  (Main 

Contractor Credentials) ส าหรบัโครงการก่อสรา้งโครงการพื้นฐานทีต่้องมกีารขุดเจาะใต้ดนิ (In-Ground Infrastructure) 

และโครงการที่เกี่ยวขอ้ง ในปลายปี 2559 สเตรกาชนะประมูลเป็นผู้รบัเหมารายหลกัในโครงการขยายระบบท่อขนส่ง

น ้ามนัไปภาคเหนือ (NFPT) ซึง่ถอืเป็นท่อขนส่งน ้ามนัที่ยาวทีสุ่ดในประเทศไทย และไดอ้ยู่ในรายชื่อผูท้ีม่คีุณสมบตัิใน

การใหบ้รกิารเป็นผูร้บัเหมาหลกั (Qualified Main Contractor) ของ NFPT ท าใหม้โีอกาสไดร้บัเชญิเขา้ร่วมประมลูงานกบั 

NFPT อย่างต่อเนื่องในอนาคตและได้รบัความไว้วางใจในคุณภาพงาน นอกจากนี้ การเป็นผู้รบัเหมาหลกัของ NFPT 

ส่งผลใหส้เตรกามโีอกาสไดร้บัการว่าจา้งหรอืไดร้บัเชญิให้เขา้ประมูลเป็นผูร้บัเหมาหลกั ส าหรบังานระบบท่อขนส่งของ

บรษิทัหรอืหน่วยงานอื่นๆ มากขึน้ในอนาคต คุณสมบตัดิงักล่าวนี้จะช่วยเสรมิใหส้เตรกาขึน้มาอยู่ในแนวหน้าของบรษิทั

ชัน้น าผู้ให้บรกิารด้าน HDD ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  นอกจากนี้ ในปี 2560 สเตรกาได้ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างคณะ

ผูบ้รหิาร โดยไดม้กีารแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูซึง่เป็นผูม้คีวามสามารถและประสบการณ์สงูในธุรกจิ ซึง่บรษิทั เชื่อว่าจะ

สามารถบรหิารและสรา้งความเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัต่อไป  

ถงึแมใ้น 2-3 ปี ทีผ่่านมา สเตรกามผีลการด าเนินงานขาดทุน แต่ดว้ยแนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของงานที่ได้รบั

การว่าจ้างและรายได้ที่ได้รบั บรษิัท เชื่อมัน่ว่าธุรกจินี้จะเป็นธุรกจิที่สร้างรายได้หลกัและสร้างก าไรให้บรษิัท อย่างมี

นัยส าคญัจากนี้ไป โดยผูบ้รหิารมคีวามเหน็ว่าในอนาคตรายไดจ้ากการก่อสรา้งจะเป็นรายไดห้ลกัทีม่สีดัส่วนต่อรายได้

รวมสูงที่สุด เงนิเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธขิอง TRITN-W3 และ TRITN-WA จะช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสร้าง และหรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ/

รบัเหมาก่อสรา้งของบรษิทั ซึง่จะสง่ผลดต่ีอการเตบิโตของบรษิทั และสง่ผลดต่ีอผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  

 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 บรษิทั มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่า 50%  ของก าไรสุทธใินแต่ละปี ภายหลงัหกัภาษีเงนิได้นิติ

บุคคล และเงนิส ารองตามกฎหมายหรอืตามความเหมาะสม  
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7.2 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัและในภายหลงัไดใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะมสีทิธริบั

เงนิปันผลเช่นเดยีวกบัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ทุกประการนับจากวนัที่มรีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นของ

บรษิทั ทีไ่ดย้ื่นขอจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

8. รายละเอียดอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิม

ทุน 

ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั และกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ

บรษิัท และบรษิัทย่อย จะก่อให้เกดิผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบรษิทั โปรดพจิารณารายละเอยีดตามสิง่ที่ส่งมาด้วย  7 

และ 8 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561  15 มนีาคม 2561 

2 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้  2 เมษายน 2561 

3 วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 25 เมษายน 2561 

4 ด าเนินการยื่นค าขอเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที ่       

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีต ิ 

5 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการไดร้บัการจดัสรร TRITN-W3                   16 พฤษภาคม 2561 

6 วนัจดัสรร TRITN-W3 30 พฤษภาคม 2561 หรอื

วนัทีค่ณะกรรมการและ/หรอื

ประธานกรรมการบรหิาร 

พจิารณาก าหนด 

7 วนัจดัสรร TRITN-WA 30 พฤษภาคม 2561 หรอื

วนัทีค่ณะกรรมการและ/หรอื

ประธานกรรมการบรหิาร 

พจิารณาก าหนด 

8 วนัที ่TRITN-W3 เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในไตรมาส 2 ปี 2561 

 

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบนรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

  _______________________________________________   

(นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ นายสรุพล ขวญัใจธญัญา) 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 

 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการเปล่ียนแปลงข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 33  

 

ข้อบงัคบั รายละเอียด (ก่อน) แก้ไข รายละเอียด (หลงั) แก้ไข 
33 “ใหม้กีารประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การ

ประชุมเช่นว่านี้ให้เรยีกว่า “ประชุมสามญั” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่เดือน ภายหลังการ
สิน้สดุของรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วสิามญั” 
 
คณะกรรการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่
เหน็สมควร หรอืเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัไม่น้อย
กว่าหนึ่ งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
เ ข้ า ชื่ อ กั น ท า ห นั ง สื อ ฉบับ เ ดี ย ว กัน ร้ อ ง ข อ ใ ห้
คณะกรรมการประชุมวสิามญักไ็ด ้โดยในหนังสอืรอ้งขอ
นัน้จะต้องระบุว่าให้เรยีกประชุมเพื่อการใดไวใ้หช้ดัเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้” 
 

 

“ใหม้กีารประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การ
ประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่เดือน ภายหลังการ
สิน้สดุของรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วสิามญั” 
 
คณะกรรการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัไม่น้อย
กว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
เ ข้ า ชื่ อ กั น ท า ห นั ง สื อ ฉ บับ เ ดี ย ว กัน ร้ อ ง ข อ ใ ห้
คณะกรรมการประชุมวสิามญักไ็ด ้โดยในหนังสอืรอ้งขอ
นัน้จะต้องระบุว่าให้เรยีกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน 
คณะกรรมการต้องจดัประชุมภายในสีส่บิหา้ (45) นับแต่
วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้” 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทัง้หลาย ซึ่ง

เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น

ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด ้ภายในสีส่บิหา้ 

(45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน

กร ณี เช่ นนี้  ใ ห้ถื อ ว่ า เ ป็นการประชุม  ผู้ ถื อหุ้นที่

คณะกรรมการ เรียกประชุมโดยบริษัทต้องรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้ ีการประชุมและ

อ านวยความ สะดวกตามสมควร  

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก

ประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวน ผูถ้อืหุน้

ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่กี าหนดไว้

ในข้อ 35  ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้อง ร่วมกนัรบัผิดชอบ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการจดัให้มกีารประชุมในครัง้

นัน้ใหแ้ก่บรษิทั”  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

เขยีนที.่............................................ 

วนัที.่.............เดอืน.......................... พ.ศ. ................  

ข้าพเจ้า....................................................................................สญัชาติ..................อยู่บ้าน เลขที่.................ถนน

............................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั

....................................................รหสัไปรษณีย.์...................................... เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม................................ ..................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

...........................................เสยีง ดงัน้ี 

หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสยีงไดเ้ท่ากบั........................................เสยีง  

 ขอมอบฉนัทะให ้

1) ชื่อ...........................................................อายุ..............ปี..................อยู่บ้านเลขที่.......... ........ถนน

..............................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จ ังหวดั

............................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรอื 

2) ชื่อ...........................................................อายุ..............ปี..................อยู่บ้านเลขที่.......... ........ถนน

..............................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั

............................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรอื 

3) ชื่อ........................................................ ...อายุ..............ปี..................อยู่บ้านเลขที่..................ถนน

..............................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั

............................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรอื 

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมรชัโยธนิ ชัน้ 20 โรงแรมบาซ่า โฮเทล เลขที ่5 ถนน

รชัดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ...........................................................................ผูม้อบฉนัทะ  

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

ลงชื่อ...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  

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

ลงชื่อ...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  

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

ลงชื่อ...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหตุ ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 13 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

    เขยีนที.่............................................ 

วนัที.่.............เดอืน.......................... พ.ศ. ................ 

ข้าพเจ้า....................................................................................สัญชาติ..................อยู่บ้าน เลขที่.................ถนน

............................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด

....................................................รหสัไปรษณยี.์......................................เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) โดย

ถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม..................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสยีงไดเ้ท่ากบั........................................เสยีง 

ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ โปรดใชข้อ้มลูตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 14) 

1) ชื่อ...........................................................อายุ..............ปี..................อยู่บา้นเลขที.่......... ........ถนน..............................

ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั...................................... ......รหสัไปรษณีย์

................................หรอื 

2) ชื่อ...........................................................อายุ......... .....ปี..................อยู่บา้นเลขที.่.................ถนน..............................

ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั.............................. ..............รหสัไปรษณยี์

................................หรอื 

3) ชื่อ...........................................................อายุ..............ปี..................อยู่บา้นเลขที.่......... ........ถนน..............................

ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.............. ....................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณยี์

................................หรอื 

 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรชัโยธนิ ชัน้ 20 โรงแรมบาซ่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรชัดาภเิษก  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนและลงมตแิทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

วารที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง  

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2560 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2560 สิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทัง้

รายงานของผูส้อบบญัช ี 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่4 รบัทราบการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 และงดการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการเดมิทีค่รบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ จ านวน 5 ท่าน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2561 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่3 (TRITN-W3) จ านวนไมเ่กนิ 

1,606,715,681 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 50,000,000 หน่วย 

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ 

TRITN-WA) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทอีกจ านวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่จ านวน 969,029,408.80 บาท มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่12 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัทขอ้ 2. เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 1,656,715,681 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่14 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
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 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่15 พจิารณาอนุมตักิารน าส่วนเกนิมลูค่าหุน้ จ านวน 548,392,949 บาท เพือ่มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทั ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 จ านวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึ่งแกไ้ขเพิม่เติม

โดยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2544 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่16 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

 

การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสอืมอบฉนัทะให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไมใ่ช่การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ช ัดเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงลงคะแนนตามที่ขา้พเจ้าระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงชือ่...........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

ลงชือ่...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงชือ่...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงชือ่...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

หมายเหต ุ 

(ก) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

(ข) ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันี้ โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพยีง

บางส่วน หรอืน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวไ้ด ้

(ค) ในกรณีทีม่วีาระการพจิารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัที ่25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมรชัโยธนิ ชัน้ 20 โรงแรมบา

ซ่า โฮเทล เลขที ่5 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

วาระที.่.................. เรือ่ง................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที.่.................. เรือ่ง................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที.่.................. เรือ่ง................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที.่.................. เรือ่ง................................................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 

 

ลงชือ่...........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

ลงชือ่...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงชือ่...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงชือ่...........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

    (………………………………………….) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 14 

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   นายอดพิงษ์ ภทัรวกิรม    อายุ 48  ปี  สญัชาตไิทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัฮาวายแปซฟิิก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรม (IOD)  Director Certification Program (DCP) 233/2012 

ประวตักิารท างาน  2558 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2558 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั เอสเอสพพี ีแคปิตอลส ์จ ากดั 

2557 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั เฟรชแอรเ์ฟสตวิลั จ ากดั  

2556 – ปัจจุบนั ผูร้่วมก่อตัง้บรษิทั สยาม ซลิเวอร ์พลสั พารท์เนอร ์จ ากดั 

2552 – 2555  หวัหน้าฝ่ายดแูลลกูคา้สถาบนั บรษิทั หลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั  

(มหาชน) 

2545 – 2551 หวัหน้าฝ่ายกลยทุธก์ารลงทุน บรษิทั หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ      3 ปี 3 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น    -ไม่ม-ี 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2560   12/12   
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ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   นายณฐัดนยั  อนิทรสขุศร ี   อายุ 63  ปี  สญัชาตไิทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ Southern New Hampshire University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรม (IOD)  DCP : Director Certification Program 22/2002 

AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2012 

ประวตักิารท างาน ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างาน 2546 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั สยามซติีป้ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

   2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน บรษิทั โพสต ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 

 2546 – 2557  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สยามซติี้ 

   ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

   2546 – 2557 กรรมการ บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการกจิกรรมสมัพนัธ ์ 

     บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2544 – 2554  อุปนายก สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

2550 – 2553  ประธานกรรมการ ส านกังานอตัราเบีย้ประกนัวนิาศภยั 

2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ท.ีไอ.ไอ. จ ากดั 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ      1 ปี 4 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น    บรษิทั โพสต ์พบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั ปี 2560   12/12 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 15 

 

 เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุม 

  เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)(บรษิทั) เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม 

และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอื

ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

1) บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทย 

ก. บตัรประจ าตวัของผู้ถอืหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ) 

ข. ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ถือหุ้น และต้นฉบบัหรอืส าเนาบตัร

ประจ าตวัหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีผู้รบัมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รบัมอบฉันทะ 

ทัง้นี้ ตน้ฉบบัหนงัสอืมอบฉนัทะใหก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบ

ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

1.2 ผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิ

ก. หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

ข. ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูถ้ือหุน้ และต้นฉบบัหรอืส าเนาบตัรประจ าตวั

หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี้ ตน้ฉบบั

หนังสอืมอบฉันทะให้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผู้มอบฉันทะและ

ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2) นิติบุคคล 

2.1 นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ก. หนังสอืรบัรองนิติบุคคล ออกไม่เกนิ 6 เดอืน โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

พรอ้มต้นฉบบัหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีจ่ะเขา้ประชุม 

ข. ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจที่ได้ลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบบั 

และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ร ับมอบฉันทะเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รบัมอบฉันทะ ทัง้นี้ ต้นฉบบัหนังสอืมอบฉันทะให้กรอกขอ้ความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผู้มอี านาจของนิติบุคคลดงักล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของ

ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2.2 นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ก. หนังสอืรบัรองนิติบุคคล และหนังสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมี

รายละเอยีดระบุชื่อนิตบิุคคล ผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนันิตบิุคคลและเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดั

ในการลงลายมอืชื่อและทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ พรอ้มตน้ฉบบัหรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูม้ี
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อ านาจลงลายมอืชื่อผูกพนันิตบิุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนั

นิตบิุคคล 

ข. ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีผู้มีอ านาจลง

ลายมอืชื่อเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอี านาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบ

ฉันทะพร้อมต้นฉบบัและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผู้รบัมอบ

ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รบัมอบฉันทะ ทัง้นี้ ต้นฉบบัหนังสอืมอบฉันทะให้กรอก

ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจของนิตบิุคคลดงักล่าวในฐานะผูม้อบ

ฉนัทะและของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

หมายเหต ุ: 

(1) ในกรณีของส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางจะต้องมกีารรบัรองส าเนาถูกต้อง

โดยผูถ้อืบตัรหรอืหนงัสอืเดนิทางนัน้ 

(2) ส าหรบัส าเนาเอกสารตามขอ้ 2.1 (ก) ใหร้บัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจของนิตบิุคคล

นัน้ 

(3) ส าหรบัส าเนาเอกสารตามขอ้ 2.2 (ก) ซึง่เป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ หรอืส าเนาเอกสาร

ดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค หรือสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน

ต่างประเทศทีจ่ดัท าเอกสาร โดยมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับถงึวนัประชุม ในกรณีทีเ่อกสารดงักล่าวเป็น

ภาษาต่างประเทศทีไ่ม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษแนบมา

พรอ้มกนัดว้ยและรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล โดยผูม้อี านาจของนิตบิุคคลดงักล่าว 

(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนหรอืยื่นเอกสารหลกัฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานทีท่ี่

ประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 9.00 น. จนถงึเวลา 10.00 น. ของวนัที ่25 เมษายน 2561 

(5) กรณีมปัีญหาโตแ้ยง้ในเรื่องความถูกต้องสมบรูณ์ของหนังสอืมอบฉันทะ ใหป้ระธานกรรมการ หรอื

ผูท้ีป่ระธานกรรมการมอบหมายเป็นผูช้ีข้าด 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 16 

 

ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

การประชมุผูถ้ือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 

 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถอืหุน้บรษิทัจะจดัประชุม ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ หรอืในจงัหวดัใกลเ้คยีง 

หรอื ณ ทอ้งทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การ

ประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในสีเ่ดอืน ภายหลงัการสิน้สดุของรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั  

คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้สุดแต่เหน็สมควร หรอืเมื่อมผีู้ถือหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไม่น้อย

กว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจ านวนผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายี่สบิหา้คนซึง่มหีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืในฉบบัเดยีวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการประชุมวสิามัญ

กไ็ด ้โดยในหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าใหเ้รยีกประชุมเพื่อการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหนึ่ง

เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสอืเชญิประชุมระบุสถานที่ วนั 

เวลา ระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น

เรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้

ถอืหุน้และนายทะเบยีนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม  

อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหโ้ฆษณาในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า

สามวนั 

ข้อ 35. การประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า

ยี่สบิห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุม

เป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง

หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้การ

มอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด และ

อย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้  

1) จ านวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่  

2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

3) ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

และมอบแก่ประธานกรรมการหรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ข้อ 37. ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมไม่เสรจ็หรอืพจิารณา

เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเสนอในทีป่ระชุมไมเ่สรจ็และ
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จ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ให้ที่ประชุมก าหนด สถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง

หนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนการประชุม ทัง้นี้

ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไมอ่าจ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้  

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องอนัใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้มไิด ้นอกจากการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ทีป่ระชุมใหญ่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบจากเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  

ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัการ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั     

ข้อ 40. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

ก. พจิารณารายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบักจิการทีท่างบรษิทัได้ด าเนินการไป ในระยะรอบปีที่

ผ่านมา  

ข. พจิารณาและอนุมตังิบดุล 

ค. พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

ง. เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

จ. แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

ฉ. กจิการอื่นๆ  
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถ้ืหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องประชุมรชัโยธิน ชัน้ 20 โรงแรมบาซ่า โฮเทล เลขท่ี 5 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 

โทร : 02-553-5555 โทรสาร 02-553-5599 

Website: http://www.thebazaarhotel.com  

 

 


