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วนัที ่10 เมษายน 2563 

เรื่อง  ขอเรยีนเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 พรอ้มงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 ในรปูแบบควิอาร ์โคด้ 

3. ขอ้มูล ประวตัิ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งใหม่ 

4. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 เปรยีบเทยีบ ประจ าปี 2562 

5. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2563 เปรยีบเทยีบ ประจ าปี 2562 

6. ค าอธบิายการเพิม่เตมิวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิเพิม่ทุน จ านวน 560,000,000 บาท 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.  

8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. พรอ้มใบประจ าต่อ 

9. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอชื่อใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะ 

10. เอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

11. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

12. การสง่ค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

13. การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 

14. ข้อควรรู้และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไว้รัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 

15.  แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ัง้สถานทีป่ระชุม 

 

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

2563 ในวนัที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบรษิทั เลขที่ 60 ซอยประดษิฐ์มนูธรรม 19 ถนน

ประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 เพื่อพจิารณาระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

ความเป็นมา 

บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จดัท ารายงานการ

ประชุมฉบบัดงักล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และได้น าส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์

ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทัง้ บริษัทได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมให้กบัท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิ

ประชุมฉบบันี้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1 

http://www.triton.co.th/
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 ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 ไดบ้นัทกึ

โดยถูกต้องตามหลกัการ และความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ ประจ าปี 2562 ต่อไป  

 การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2. รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2562 

ความเป็นมา 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จดัส่งใน

รปูแบบ ควิอารโ์คด้ ใหก้บัผูถ้อืหุน้เพื่อศกึษาขอ้มูล และรายละเอยีดต่าง ๆ พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ฉบบันี้เป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปีทีผ่่าน

มา และรายงานประจ าปี 2562 

การลงมติ 

วาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2562 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 

 ความเป็นมา 

ตามงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

โดยไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัรายงานประจ าปี 2562 ซึง่งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ดงักล่าวไดผ้่าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีคอื บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และผ่านการพจิารณาสอบทานจากที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563 และผ่านการพิจารณาให้ความเหน็จากที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562  

 ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่ง

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีพรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562   

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4. พิจารณารบัทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562  

ความเป็นมา 

ตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่า การจ่ายเงนิปันผลจะต้อง

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรมไิด้ ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมี

ขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล และไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ทัง้นี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 บรษิัทมผีลขาดทุนสุทธ ิจ านวน 45,127,257 บาท และยงัมผีลขาดทุนสะสมอกี จ านวน 20,905,316 บาท 

บรษิัทจงึไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ให้กบัผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามขอ้จ ากดัของ

กฎหมาย 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2562 

การลงมติ 

วาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการเดิมท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งต่ออีกหน่ึงวาระ 

ความเป็นมา 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง

อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีง

ทีส่ดุกบัหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 มกีรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ จ านวน 3 ท่าน 

คอื (1) พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช (2) นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต.อทิธพิล อทิธสิารรณชยั  

ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการตามขัน้ตอนการสรรหาเป็น

ที่เรยีบร้อยแล้ว เหน็ว่ากรรมการ จ านวน 3 ท่าน คอื (1) พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) 

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิ

เหมาะสม และเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัไิม่ต้องหา้มตามกฎหมาย  จงึเหน็ชอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อน าเสนอต่อที่

ประชุมผูถ้หืุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทั ้3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ โดยประวตักิารศกึษา และ

ประสบการณ์ท างาน รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3. 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ที่ให้น าเสนอต่อที่

ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบกรรมการทีค่รบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คอื (1) พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวา

นิช (2) นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต.อทิธพิล อทิธสิารรณชยั และอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการ จ านวน 3 ท่าน 

คือ (1) พล.อ.เลิศรตัน์ รตันวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต.อทิธิพล อิทธิสารรณชยั กลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ 
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การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ความเป็นมา 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดว่า ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ซึ่งได้กลัน่กรองอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกนั รวมทัง้ได้เปรยีบเทยีบอ้างองิจากบรษิัทจด

ทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั และพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิ และการเตบิโตทางผลก าไรของบรษิทัแลว้ 

ดงันัน้ จงึเหน็ชอบใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2563 โดยมวีงเงนิจ านวนไม่เกนิ 7,000,000 บาท โดยเป็นวงเงนิเดยีวกบัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ในปีทีผ่่านมา รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัท เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที่ให้น าเสนอให้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจ าปี 2563 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

ความเป็นมา 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ านกังานตรวจสอบบญัชหีลายแห่งเสนอค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัิและคดัเลือกเขา้มาท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาคุณสมบตัใินหลายๆ ดา้นประกอบกนั เหน็ว่า นายวลัลภ วไิลวรวทิย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรอื

นางสาวกรทอง เหลอืงวไิล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรอื ดร.เกยีรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต

เลขที ่4800 แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบทีม่ชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอื และมคีวามรูค้วามสามารถ

ที่เหมาะสม รวมทัง้เมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบอตัราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบญัชรีายนี้เสนอมานัน้  มีอตัราค่อนขา้งต ่า 

รวมทัง้ในปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั ได้ปฏบิตัิหน้าที่อย่างดมีาโดยตลอด จงึเป็นผูท้ี่

เหมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2563 พรอ้มกบัก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั 

จ านวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบรษิทัย่อย ประจ าปี 2562 จ านวน 3,540,000 บาท รวมค่าตอบแทนของ

บรษิทั และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 จ านวน 5,800,000 บาท มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีใ่ห้น าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิการ

แต่งตัง้ให้นายวลัลภ วิไลวรวทิย์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที ่7210 และ/หรอื ดร.เกยีรตนิิยม คุณตสิุข  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ 
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ไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมเป็นเงนิ

จ านวน 5,800,000 บาท 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน จ านวน 560,000,000 บาท ตามท่ี 

  ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

ความเป็นมา 

ตามที่บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบก าหนดวตัถุประสงค์และ

แผนการใช้ เ งิน  จ านวน 2 ราย  คือ  Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ ำนวน 

1,400,000,000 หุ้น และ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (Brook) จ ำนวน 200,000,000 หุ้น รวมทัง้สิ้นจ ำนวน 

1,600,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท โดยมรีำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.35 บำท และจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญั

เพิม่ทุนดงักล่ำว ท ำใหบ้รษิทัไดร้บัเงนิจำกกำรเพิม่ทุนในครัง้นัน้ เป็นเงนิจ ำนวน 560,000,000 บำท ซึง่เป็นไปตามมตขิองที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562  

ทัง้นี้ ตามวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนินัน้ บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะน าเงนิจ านวนดงักล่าวไปใชส้ าหรบัการวาง

เป็นหลกัประกนัไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อใหธ้นาคารพาณิยอ์อกหนงัสอืค ้าประกนัเพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้ของ

โครงการ ในกรณีทีบ่รษิทัเขา้รบังานก่อสรา้ง แต่ดว้ยในปัจจุบนัจากสภาวะเศรษฐกจิทีต่กต ่าอย่างรุนแรง ประกอบกบัการเกดิ

โรคระบาดท าใหใ้นหลายๆ ธุรกจิตอ้งประสบปัญหา โครงการก่อสรา้งทีบ่รษิทัวางแผนว่าจะเขา้ไปรบังานในช่วงปลายปี 2562 

ทีผ่่านมา เกดิปัญหาการบรหิารจดัการภายในของบรษิทัเจา้ของโครงการ ท าใหบ้รษิทัต้องกลบัมาทบทวนวตัถุประสงคแ์ละ

แผนการใช้เงินเพิ่มทุนใหม่อีกครัง้ เพื่อมิให้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รบัมาสูญเสยีโอกาสที่จะน าไปใช้ประโยชน์และสร้าง

ผลตอบแทนใหก้บับรษิทั และผูถ้อืหุน้ได ้ 

ดงันัน้ บรษิทัมคีวามประสงคจ์ะเสนอขอเพิม่เตมิวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิ จ านวน 560,000,000 บาท โดยให้

มวีตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(ก) ส าหรบัน าไปใชเ้ป็นเงนิลงทุนในการขยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

(ข) ส าหรบัน าไปใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในโครงการ และรวมทัง้การน าไปวางเป็นหลกัประกนัเพื่อให้

ธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสอืค ้าประกนัให ้

ส าหรบั ค าอธบิายวตัถุประสงคแ์ละแผนการเพิม่ทุน มรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

อนึ่ง กรณีทีบ่รษิทัน าเงนิไปลงทุนและเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน  

ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัเขา้ข่ายเป็น

รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2551 และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าวต่อไป 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารเพิม่เตมิวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิเพิม่

ทุน จ านวน 560,000,000 บาท ตามที่ได้รบัอนุมตัิจากทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 

โดยใหม้วีตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิใหม ่(ก) ส าหรบัน าไปใชเ้ป็นเงนิลงทุนในการขยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทั (ข) ส าหรบั

น าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในโครงการ และรวมทัง้การน าไปวางเป็นหลกัประกนัเพื่อใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสอื

ค ้าประกนัให ้
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การลงมติ 

วาระนี้ต้องลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสีย่งทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถือหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุม และออกเสยีงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วนั เดอืน ปี และ

สถานที่ที่ก าหนดขา้งต้น หากท่านผู้ถอืหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม  และออกเสยีงแทนท่าน โปรดจดัท า

หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีไ่ดส้่งมาพรอ้มกนันี้ และมอบใหแ้ก่ประธานทีป่ระชุม หรอืบุคคลทีป่ระธานที่ประชุมมอบหมาย

ก่อนเริม่ประชุมดว้ย 

        ขอแสดงความนบัถอื 

              

      

 

  ___________________________________________ 

       (นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท)์ 

         กรรมการผูม้อี านาจ 

 

 

หมายเหต ุ:  

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีน (Registration From) ที่

มบีารโ์คด้มาลงทะเบยีนในวนัประชุม 

2. ผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดหูนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบรษิทัไดท้ี ่

www.triton.co.th ตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

3. ส านักงานทีต่ัง้ของบรษิทัเพื่อน าส่งหนังสอืมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวนัประชุม คอื ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิัท 

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

ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

4. บรษิทัขอ งด การมอบของช าร่วยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงาน

ก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์หง้ด/เลกิแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเพื่อเป็นการส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ

อย่างยัง่ยนืในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

 

ส าเนาเรียน :  นายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดั  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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          ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2562 

ของ 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

วนั เวลา และสถานท่ี 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่  

30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ศรวีรา บ ี(ชัน้ 2) ของโรงแรม ทาวน์อนิทาวน์ เลขที ่300/1 ซอยลาดพรา้ว 

94 ถนนศรวีรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. พล.อ.เลศิรตัน์   รตันวานิช  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. พล.ต.อ.วรีพงษ์  ชื่นภกัด ี  รองประธานกรรมการ  

3. นายณฐัดนยั   อนิทรสขุศร ี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  

4. นายอดพิงษ์   ภทัรวกิรม  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

5. พ.ต.อ.หญงิกดิานนัท ์คมข า  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

6. พล.ต.ต.อทิธพิล อทิธสิารรณชยั กรรมการ และกรรมการอสิระ 

7. นางสาวหลุยส ์  เตชะอุบล  ประธานกรรมการบรหิาร  

8. นายเชดิศกัดิ ์ กูเ้กยีรตนินัท ์ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

กรรมการท่ีลาประชุม 

-ไม่ม-ี  

 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นางนฤมล  ฉตัรตะวนั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 

2. นางเพญ็ศร ี สบืสวุงษ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นายวลัลภ   วไิลวรวทิย ์ ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 

 

ท่ีปรกึษากฎหมายของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นายอภชิาต ิ เพชรรตัน์ ทีป่รกึษากฎหมาย และผูด้ าเนินการประชุม จากบรษิทั ส านกังานกฎหมายหลวง 

      เทพนรนิทร ์ทนายความ จ ากดั   
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เร่ิมการประชมุ 

พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) 

และไดม้อบหมายใหน้ายอภชิาต ิเพชรรตัน์ ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชุม และ/หรอืผูด้ าเนินการประชุม  

เลขานุการรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเอง และโดยการมอบ

ฉันทะ รวมทัง้หมด จ านวน 68 ราย นับจ านวนหุน้ได ้3,837,478,076 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.7680 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จ าหน่ายแล้วมีจ านวนทัง้สิ้น 8,033,578,407 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่35 ซึง่ก าหนดว่า จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 

คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

อนึ่ง ภายหลงัจากเปิดการประชุมได้มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ รวม

เป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้ 76 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้3,946,536,816 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 49.1255 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม ประธานมอบหมายใหเ้ลขานุการแจง้หลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบั

คะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบ สรุปไดด้งันี้ 

ในการออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระ เลขานุการจะถามในทุกๆ วาระว่าจะมผีูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะคดัคา้นหรอืงดออก

เสยีงหรอืไม่ ถ้าไม่มผีูใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผูถ้อืหุน้ทุกรายมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัติามที่

เสนอ 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้ประสงจะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้ท าเครื่องหมายลงในบตัรลงคะแนน และขอใหผู้้

ถอืหุน้นัน้ชูมอืขึน้ เพื่อใหพ้นักงานของบรษิทัไปเกบ็บตัรเพื่อมานับคะแนน ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่คดัคา้นหรอืไม่งดออกเสยีงกบั

วาระใดๆ ไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ทางเจา้หน้าทีจ่ะประมวลผลการลงมติ โดยน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและ/

หรืองดออกเสียงนัน้ หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิม่เติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของการเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อเป็นขอ้มลูใหบ้รษิทั 

นอกจากนี้ ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม บรษิัทเสนอให้ม ีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบดว้ย 

ตวัแทนของผูถ้อืหุน้ จ านวน 1 ท่าน และตวัแทนจากผูต้รวจสอบบญัช ีจ านวน 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนบั

คะแนน 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

 ประธานได้มอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมกล่าวชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 

1/2561 ซึ่งได้จดัประชุมขึน้เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นัน้ บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวแล้วเสรจ็

ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และไดน้ าส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) 

รวมทัง้บริษัทได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ให้กบัท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิ

ประชุม ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
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คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเหน็ว่ารายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิายน 

2561 ได้บนัทกึโดยถูกต้องตามหลกัการ และความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณารบัรอง

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ต่อไป  

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านการลงมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 6 

พฤศจิกายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,837,938,076 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,837,938,076 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2561 

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของ

บรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งได้จดัส่งในรูปแบบ ควิอาร์โค้ด ให้กบัผู้ถือหุ้นเพื่อศกึษา

ขอ้มลู และรายละเอยีดต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ฉบบันี้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2561  

ในการพจิารณาวาระนี้ไม่ตอ้งลงมตเิพื่อออกเสยีงลงคะแนนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพยีงการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบ 

ประธานได้มอบหมายให้นายเชิดศกัดิ ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ชี้แจงรายละเอียด

เกีย่วกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ทีผ่่านใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิ สรุปไดด้งันี้ 

ในส่วนของรายไดจ้ากผลประกอบการในปี 2561 บรษิทัมรีายไดร้วมจ านวน 2,425.33 ลา้นบาท มากกว่ารายได้

รวมปี 2560 ซึง่บรษิทัมรีายไดร้วม 866.54 ลา้นบาท จะเหน็ไดว้่าบริษทัมกีารเตบิโตของรายไดข้ึน้เป็นอย่างมาก ทัง้นี้ เป็น

ผลมาจากการทีบ่รษิทัมกีารปรบัฐานไดร้ายไดโ้ดยเน้นสรา้งรายไดจ้ากงานก่อสรา้งเป็นหลกั ท าใหบ้รษิทัมอีตัราการเตบิโต

จากเดมิเป็นอย่างมาก 

ส่วนของผลก าไร ขาดทุนจากการประกอบกจิการของบรษิัท ในปี 2561 ที่ผ่านมานัน้ บริษัทมผีลก าไรจากการ

ด าเนินงานเป็นเงนิจ านวน 148.66 ลา้นบาท ถอืว่าเป็นผลการด าเนินงานทีด่เีมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้านัน้ เน่ืองจากใน

ปี 2560 บรษิทัมผีลการด าเนินงานเป็นขาดทุนอยู่ทีจ่ านวน 38.81 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมอยูท่ีจ่ านวน 1,606.15 ลา้นบาท มหีนี้สนิจ านวน 622.80 ลา้นบาท และมสีว่นผูถ้อื

หุน้จ านวน 1,007.62 ลา้นบาท 
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นอกจากน้ี นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนิันท ์ยงัไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัอตัราส่วนทางการเงนิ (Financial ratios) ใหท้ีป่ระชุม

ทราบ โดยสรุปว่า บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(Return on Total Assets) ซึง่เป็นอตัราสว่นทางการเงนิระหว่าง

ก าไรสุทธิกบัสนิทรพัย์รวม เป็นอตัราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถของบริษัทที่จะน าสนิทรพัย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ใน

ด าเนินการของบรษิทัได้อย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ อย่างไร ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิทัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์อยู่ที่

รอ้ยละ 9.61 ซึง่เป็นอตัราทีด่โีดยสงูขึน้กว่าปี 2560 ทีอ่ยู่ในอตัรารอ้ยละ 2.63 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (Return on equity) ของบรษิทัในปี 2561 อยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 15.64  ซึง่เป็นอตัรา

ทีส่งูกว่าในปี 2560 ทีอ่ยู่ในอตัรารอ้ยละ 4.23 เป็นอย่างมาก อตัราสว่นทางการเงนิดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมศีกัยภาพ

ในการท าก าไรจากเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ไดส้งูขึน้เป็นอย่างมาก  สอดคลอ้งกบัอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน (Debt to Equity) ของ

บรษิทัในปี 2561 กม็อีตัราทีล่ดลงเหลอืเพยีงอตัรารอ้ยละ 0.63 จากเดมิในปี 2560 ทีม่อีตัรารอ้ยละ 1.05 อนัเป็นอตัราส่วน

ทางการเงนิทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัดขีึน้ เนื่องจากหนี้สนิของบรษิทัลดลง เป็นผลดต่ีอผูถ้อืหุน้มากขึน้   

ในสว่นอตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) ซึง่เป็นอตัราสว่นทางการเงนิทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการท า

ไรจากยอดรายไดข้องบรษิทั  โดยในปี 2561 บรษิทัจะมอีตัราก าไรสุทธอิยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 6.36 แมจ้ะยงัไม่ถอืว่าเป็นอตัราที่

สงูมาก แต่ถอืเป็นอตัราทีเ่ตบิโตมากขึน้กว่าปี 2560 ซึง่อยู่ในอตัรารอ้ยละ 5.56 จงึถอืว่าบรษิทัมอีตัราก าไรสทุธทิีด่ขี ึน้อย่าง

ต่อเนื่องเช่นเดยีวกบัอตัราสว่นทางการเงนิประเภทอื่นๆ ของบรษิทั 

บรษิทัมอีตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) ซึง่เป็นอตัราส่วนทางการเงนิทีบ่อกถงึสภาพคล่องของบรษิทัว่า

บรษิัทมคีวามสามารถในการจะช าระหนี้สนิระยะสัน้ไดม้ากน้อยเพยีงใด ส าหรบัในปี 2561 อยู่ในอตัราร้อยละ 1.69 อยู่ใน

เกณฑท์ีด่ ีและมากกว่าปี 2560 ทีอ่ยู่ในอตัรารอ้ยละ 1.33 

นอกจากน้ี นายเชดิศกัดิ ์ กู้เกยีรตินันท์ ยงัได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รบัทราบถึงงานในโครงการต่างๆ ทัง้ที่อยู่ใน

ระหว่างการท างานตามสญัญา และงานทีร่อการท างานตามสญัญาทีบ่รษิทัได้รบังานมาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสรา้ง 

และมีแนวโน้มที่ดีที่จะส่งผลให้ในปีต่อไปบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนับริษัทมีงานในมอื 

(Backlog) อยู่ทีป่ระมาณ 11,629 ลา้นบาท แบ่งเป็น งานท่อส่งน ้ามนั โครงการต่างๆ  มูลค่ารวมประมาณ 1,569 ลา้นบาท 

งานก่อสร้างคลงั LNG มูลค่าประมาณ 8,146 ล้านบาท และงานก่อสร้างคลงั LNG ที่ประเทศพม่า มูลค่าประมาณ 1,914 

ลา้นบาท  

เมื่อผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมครบถว้นแลว้ ประธานจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

นางสาวพชัรนิทร ์ชาญเมธา ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อทีป่ระชุมว่ารายงานประจ าปีของ

บรษิทัควรมกีารจดัท าในรปูแบบหนงัสอืจดัพมิพอ์อกมาเป็นรปูเล่มไวบ้างสว่น ส าหรบัรองรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและประสงค์

จะอ่านรายงานประจ าปีก่อนเขา้ประชุม เน่ืองจากผูถ้อืหุน้บางคนอาจจะไม่สะดวกทีจ่ะอ่านรายงานประจ าปีจากรปูแบบควิอาร์

โคด้ทีบ่รษิทัจดัสง่ให ้นอกจากนี้ สถานทีจ่ดัประชุมกถ็อืว่ามรีะยะทางทีไ่กลจากผูถ้อืหุน้ดว้ย 

ประธานไดช้ีแ้จงตอบผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัจะรบัไปพจิารณาความเหมาะสมในการจดัท ารายงานประจ าปีตามทีผู่ถ้อืหุน้

เสนอแนะ อย่างไรกต็ามการจดัท ารายงานประจ าปีในรูปแบบควิอาร์โคด้นัน้กเ็ป็นไปตามมาตรฐานโดยทัว่ไปเช่นเดยีวกบั

บรษิทัอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยท์ีด่ าเนินการในลกัษณะเดยีวกนั ในสว่นของสถานทีจ่ดัประชุมนัน้ประธานไดช้ีแ้จงวา่โดยปกติ

บรษิัทได้จดัประชุมในสถานที่ใกล้เคยีงกบัสถานที่ตัง้ของบรษิัทมาโดยตลอด เนื่องจากบรษิัทมทีี่ตัง้ส านักงานใหญ่อยู่ใน

บรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีจ่ดัประชุมนี้ ซึง่กถ็อืว่ามคีวามสะดวกในการเดนิทางมาประชุมพอสมควรแลว้   

ทีป่ระชุมจงึไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา และรบัทราบรายงานประจ าปี 2561 ตามที่

เสนอแลว้ 
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มติ ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2561 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2561 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าตามงบแสดงฐานะทางการเงนิ  และงบ

ก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัรายงาน

ประจ าปี 2561 ไปแล้วนัน้ ทัง้นี้ งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัช ีคอื บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และผ่านการพจิารณาสอบทานจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 และผ่านการพจิารณาให้ความเหน็จากที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีพรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561   

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่ าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อผู้ถือหุน้ไดส้อบถามและไดม้กีารชีแ้จงโดยละเอยีดและไม่มผีูถ้ือหุน้สอบถามเพิม่เตมิแล้ว  ประธานจงึขอใหท้ี่

ประชุมลงมต ิ

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2561 และ

รายงานผูส้อบบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,838,033,116 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,838,033,116 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมติในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระก่อนหน้านี้อีก

จ านวน 3 ราย นบัไดจ้ านวน 3,838,033,116 หุน้ 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  
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ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สบืเนื่องจากตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่า การ

จ่ายเงนิปันผลจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรมไิด้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมขีาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล และไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมผีลก าไรสทุธ ิจ านวน 56,207,323 บาท และปัจจุบนับรษิทัไม่มผีลขาดทนุสะสมอยู่ 

โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นเลย แต่ด้วยในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลการ

ด าเนินงานทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหใ้นปี 2561 บรษิทัมกี าไรทีจ่ะสามารถน ามาจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

จ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบายเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลดงันี้  

   (1) บริษัทจะจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เท่ากับ จ านวน 

2,810,366.15 บาท  

(2) บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั โดยจะจ่ายเงนิปันผล จ านวน 0.0034บาทต่อ

หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวน 27,314,166.58 บาท 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย จ านวน 2,810,366.15 บาท และอนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวน 

27,314,166.58 บาท  

โดยหากที่ประชุมได้อนุมตัิวาระการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดต่างๆ ที่มีการชี้แจงไปแล้วนัน้ ก็ขอเสนอ

ก าหนดให้วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัเงินปันผล (Record Date) และก าหนด

จ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ภายในวนัที ่24 พฤษภาคม 2562 

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและมสีทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีอนุมติัให้จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 

ของก าไรสุทธิ ส าหรบัผลการด าเนินงานรอบปี 2561 เท่ากบัจ านวน 2,810,366.15 บาท และอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานรอบปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน จ านวน 

27,314,166.58 บาท โดยก าหนดให้วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัเงินปันผล 

(Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,838,033,116 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,838,033,116 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 

ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสยีกบัการ

พจิารณาในวาระนี้ ไดแ้ก่ นายณฐัดนยั อนิทรสขุศร ีนายอดพิงษ์ ภทัรวกิรม และ นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท ์ไดอ้อกจากหอ้ง

ประชุมไปก่อนทีจ่ะเริม่การพจิารณาวานะนี้แลว้  

จากนัน้ ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  

 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญ

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

ออกเป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะ

เลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ครัง้นี้ มกีรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบก าหนด

ตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คอื (1) นายณฐัดนยั อนิทรสขุศร ี(2) นายอดพิงษ์ ภทัรวกิรม และ (3) นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท ์

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการตามขัน้ตอนการ

สรรหาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เหน็ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิและมคีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกนัไป ถอืว่าเป็น

ผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม และเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัไิม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย  จงึเหน็ชอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อ

น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทัง้  3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ

หนึ่ง ทัง้นี้ ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์ท างานของกรรมการทัง้ 3 ท่าน บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาล่วงหน้า

พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีใ่หน้ าเสนอ

ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณารบัทราบกรรมการทีค่รบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คอื (1) นาย

ณฐัดนยั อนิทรสขุศร ี(2) นายอดพิงษ์ ภทัรวกิรม และ (3) นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท ์และเสนออนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการ

ทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ 

  ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและมสีทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

   

   มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วอนุมติัให้เลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้า

รบัต าแหน่งใหม่ต่ออีกหน่ึงวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 5.1 อนุมติัให้นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท ์ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย         3,875,888,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

ไม่เหน็ดว้ย                          0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                 0 

งดออกเสยีง                          0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                 0 

รวม         3,875,888,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ              100 
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 5.2 อนุมติัให้นายอดิพงษ์ ภทัรวิกรม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉันท ์ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย         3,875,888,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

ไม่เหน็ดว้ย                          0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                0 

งดออกเสยีง                          0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                0 

รวม         3,875,888,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

 

 5.3 อนุมติัให้นายเชิดศกัด์ิ กู้เกียรตินันท ์กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท ์ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 3,875,888,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

ไม่เหน็ดว้ย                        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                0 

งดออกเสยีง                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                0 

รวม 3,875,888,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

 

 อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมตใินวาระ 5.1-5.3 นี้ มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระก่อนหน้านี้

อกีจ านวน 1 ราย นบัไดจ้ านวน 3,875,888,516 หุน้ 

 ทัง้นี้ ภายหลงัการพจิารณาลงมตใินวาระที ่5.1-5.3 เสรจ็สิ้น กรรมการบรษิทัทัง้สามท่านไดแ้ก่ นายณฐัดนยั อนิทรสขุศร ี

นายอดพิงษ์ ภทัรวกิรม และ นายเชดิศกัดิ ์กูเ้กยีรตนินัท ์กไ็ดก้ลบัเขา้ร่วมประชุมในหอ้งประชุมอกีครัง้หนึง่ 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายผูด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก าหนดว่า ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่

กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา

หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ไดก้ลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมในหลาย ๆ ดา้นประกอบกนั 

รวมทัง้ไดเ้ปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิประเภทเดียวกนั และพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิ 

ประกอบกบัในปี 2562 บรษิทัปรบัลดจ านวนกรรมการลดลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งธุรกจิในปัจจุบนั จากเดมิ จ านวน 

13 ท่าน คงเหลอื 9 ท่าน ดงันัน้ จงึเหน็ชอบใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 โดยมีวงเงินจ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งให้

ค่าตอบแทนกรรมการไวใ้นวงเงนิไม่เกนิ 10,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการด าเนินธุรกจิและโครงสรา้ง

กรรมการในปี 2562 ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัส่งรายละเอียดขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาล่วงหน้าแลว้พรอ้มกบั

หนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ 
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ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2562 

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  

     1.2.2 กรรมการ 

 

 

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 

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ 

 

ค่าตอบแทนในรูปเงนิบ าเหน็จ โดยบรษิทัจะจดัสรรเงนิบ าเหน็จจาก

เงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่  ณ วนัสิ้นปีให้กบักรรมการแต่ละคน 

โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบตัิงาน 

โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน  และเบี้ยประชุมแล้ว 

ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจด

ทะเบยีนทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั 

 

  คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทีใ่หน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจ าปี 2562 

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2562 ใน

วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีมีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,875,888,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,875,888,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี ประจ าปี 2562 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

  ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ านักงานตรวจสอบบญัชหีลายแห่งเสนอค่าสอบ

บญัช ีประจ าปี 2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัแิละคดัเลอืกเขา้มาท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัใินหลายๆ ดา้นประกอบกนั เหน็ว่า นายวลัลภ วไิลวรวทิย์ ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6797 และ/หรอื นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4301 และ/หรอื ดร.เกยีรติ

นิยม คุณติสุข  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรอืนางสาวกรทอง เหลอืงวไิล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 7210 

แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบทีม่ชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอื และมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม 

ซึ่งเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนทีผู่้ตรวจสอบบญัชรีายนี้เสนอมานัน้  มคีวามเหมาะสม รวมทัง้ในปี 2561 ที่

ผ่านมานัน้ บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั ไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างดมีาโดยตลอด จงึเป็นผูท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะไดร้บั

การแต่งตัง้เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2562 พรอ้มกบัก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั จ านวน 2,260,000 บาท 

และรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 จ านวน 3,003,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัทและบรษิัทย่อย 

ประจ าปี 2562 จ านวน 5,263,000 บาท มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 

รายช่ือบริษทั 

 

ค่าบริการ

รายปี 

งบการเงินรายไตรมาสทัง้กลุม่บริษทั  

รวมค่า

สอบบญัชี 

ปี 2562 

 

เปรียบเทียบ

ค่าสอบบญัชี 

ปี 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 1,120,000 380,000 380,000 380,000 2,260,000 2,100,000 

บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 1,390,000 400,000 400,000 400,000 2,590,000 2,080,000 

บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จ ากดั     82,000 80,000 

บรษิทั ไทรทนั รซีอรส์เซส จ ากดั     82,000 80,000 

บรษิทั ไทรทนั กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั     82,000 80,000 

บรษิทั อารไ์จล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั     85,000 80,000 

บรษิทั ลเูซนท ์เอนเนอรจ์ ีจ ากดั     82,000 80,000 

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

บรษิทั สแพลช เอสเตท จ ากดั     - 200,000 

บรษิทั สแพลช สตูดโิอ จ ากดั     - 80,000 

บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์ส

เซส จ ากดั 

    - 80,000 

บรษิทั ไลฟ์ ทวี ีจ ากดั     - 80,000 

รวมเป็นเงิน 5,263,000 5,560,000 

   

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมตักิารแต่งตัง้ใหน้ายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6797 และ/หรอื นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรอื ดร.เกยีรตนิิยม คุณตสิุข  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4800 และ/หรอืนางสาวกรทอง 
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เหลอืงวไิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7210  แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ

บรษิทัย่อย พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมเป็นเงนิจ านวน 5,263,000 บาท 

 ทัง้นี้ เฉพาะผู้สอบบญัชรีายนางสาวกรทอง เหลอืงวไิล จะเป็นผู้สอบบญัชใีห้แก่บรษิทัย่อยของบรษิทั โดยไม่ได้

ด าเนินการสอบบญัชใีหแ้ก่กจิการของบรษิทัแต่อย่างใด   

 ในการพจิารณาวาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัแต่งตัง้ให้นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

6797 และ/หรอื นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรอื ดร.เกียรตินิยม คณุติสุข  

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7210 แห่ง

บริษทั ดีลอยท ์ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อย พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนของ

บริษทั และบริษทัย่อย รวมเป็นเงินจ านวน 5,263,000 บาท ตามเง่ือนไขท่ีมีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,876,336,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,876,336,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

  

อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมติในวาระนี้  มผีู้ถือหุ้นลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระก่อนหน้านี้อีก

จ านวน 1 ราย นบัไดจ้ านวน 3,876,336,816 หุน้ 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 969,029,408.80 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ าหน่าย

ออก จ านวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ   

ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ สบืเนื่องจากเมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2561 ของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 192,000,000 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,161,029,408.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นใหม่อกี 

จ านวน 1,920,000,000 หุน้ เพื่อน าหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวไปจดัสรรใหก้บั Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จ านวน 

1,400,000,000 หุน้ และจดัสรรบรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (Brook) จ านวน 200,000,000 หุน้ ส่วนทีค่งเหลอือกี

จ านวน 320,000,000 หุ้น จะน าไปจดัสรรไว้เพื่อรองรบัการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิของ AAEF3 จ านวน 

280,000,000 หุน้ และของ Brook จ านวน 40,000,000 หุน้ ตามล าดบั ซึง่หลงัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

บริษัทจึงได้ก าหนดวนัจองซื้อและช าระเงินหุ้นให้กบันักลงทุนทัง้  2 ราย แต่ด้วยความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัการก าหนด
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ระยะเวลาจองซื้อและช าระเงนิค่าหุน้ ท าใหน้ักลงทุนทัง้ 2 ราย จองซือ้และช าระค่าหุน้เกนิกว่าก าหนดระยะเวลาทีป่ระกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจ ากดั (ฉบบัประมวล) พ.ศ.2558 (ประกาศฯ) ก าหนดไว ้โดยตามประกาศ ฯ ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งเสนอขายหุน้ใหเ้สรจ็สิน้

ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนัที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิ ซึ่งจากข้อจ ากดัของกฎหมายดงักล่าวท าให้บริษัทไม่

สามารถน าหุน้สามญัเพิม่ทุนออกขายไดอ้กี 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ไม่สามารถ

จ าหน่ายไดอ้อก จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 192,000,000 

บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 969,029,408.80 บาท โดย

ตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายออก จ านวน 1,920,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น  บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท แบ่งออกเป็น 

9,690,294,088 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.10 บาท โดยมีทุนช าระแล้ว  จ านวน 803,357,840.70 แบ่งออกเป็น 

8,033,578,407 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ทัง้นี้ หุน้สามญัทีค่งเหลอืและบรษิทัไม่ไดล้ดทุนไปพรอ้มกบัการลดทุนใน

ครัง้นี้อกีจ านวน 1,656,715,681 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้สามญัทีบ่รษิทัไดจ้ดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) จ านวน 1,606,715,681 หุ้น และเป็นหุน้

สามญัทีบ่รษิทัจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหก้บักรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนักงาน 

(TRITN-WA) จ านวน 50,000,000 หุน้  

 

มติ ท่ีประชุมอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 969,029,408.80 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถ

น าออกจ าหน่ายได้ เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 

เรือ่ง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) พ.ศ. 2558 ทัง้น้ี 

ภายหลงัด าเนินการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะยงัคงเหลือหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายอีก จ านวน 1,656715,681 

หุ้น ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรบัการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทั รุน่ท่ี 3 (TRITN-

W3) จ านวน 1,606,715,681 หุ้น และเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรบัการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) จ านวน 50,000,000 หุ้น โดยบริษัทจะไม่ลดทุนในจ านวน

ดงักล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

รวม 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

อนึง่ ในขณะทีม่กีารลงมติในวาระนี้  มผีู้ถือหุ้นลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นภายหลงัจากวาระก่อนหน้านี้อกี

จ านวน 2 ราย นบัไดจ้ านวน 3,946,536,816 หุน้ 
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วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้

สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ   

ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามกฎหมายพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดว่า 

เมื่อบรษิทัลดทุนจดทะเบยีน บรษิทัจะต้องด าเนินการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธใิหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนดว้ย 

ดงันัน้ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิัท ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีน

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เป็นดงัต่อไปนี้ 

“ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีน 969,029,408.80  บาท (เกา้รอ้ยหกสบิเกา้ลา้นสองหมื่นเกา้พนัสีร่อ้ยแปด 

       บาทแปดสบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุน้ (เกา้พนัหกรอ้ยเกา้สบิลา้นสองแสนเกา้หมื่นสีพ่นั 

       แปดสบิแปดหุน้)  

 มลูค่าหุน้ละ 0.10  บาท  (สบิสตางค)์ 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 9,690,294,088 หุน้ (เกา้พนัหกรอ้ยเกา้สบิลา้นสองแสนเกา้หมื่นสีพ่นั 

       แปดสบิแปดหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ -ไม่ม-ี  หุน้ (-หุน้)” 

 

มติ  อนุมติัให้แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัข้อ 4 เรือ่งทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงัน้ี “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท (เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมืน่เก้า

พนัสีร่้อยแปดบาทแปดสิบสตางค)์ แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพนัหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมืน่สีพ่นั

แปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพนัหกร้อย

เก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมืน่สีพ่นัแปดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-หุ้น)” ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

รวม 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

ก่อนเริม่ประชุมในวาระที ่10 ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระที ่10 ถงึวาระที ่14 เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกนั หากที่

ประชุมมีมติไม่อนุมตัิในวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทก็จะไม่เสนอวาระที่เกี่ยวข้องทัง้หมดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เมื่อผู้ถือหุ้น

รบัทราบ ประธานจงึด าเนินการประชุมต่อไป 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้น

ละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน จ านวนไม่เกิน 560,000,000 บาท 

ประธำนไดม้อบหมำยใหผู้ด้ ำเนินกำรประชุม ชีแ้จงรำยละเอยีดในวำระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ สบืเนื่องจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนแบเฉพำะเจำะจง

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) (“PP”) ในครัง้ทีผ่่ำนมำ มขีอ้จ ำกดัดำ้นกฎหมำยท ำใหบ้รษิทัไม่สำมำรถเสนอ

ขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนแบบเฉพำะเจำะจงใหก้บับคุคลในวงจ ำกดัได ้แต่จำกควำมตัง้ใจของนกัลงทุนทัง้ 2 รำย คอื ZICO Trust 

(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ทีย่งัคงเชื่อมัน่และ

มัน่ใจว่ำบรษิทัจะเจรญิเตบิโตอย่ำงแขง็แกร่งต่อไปในอนำคต รวมทัง้จะสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้กี นกั

ลงทุนทัง้ 2 รำย จงึยนืยนัทีจ่ะร่วมลงทุนกบับรษิัทต่อไป ประกอบกบับรษิทัยงัคงต้องกำรขยำยธุรกจิและมแีผนจะใชเ้งนิทุน 

ตำมเหตุผลและควำมจ ำเป็น เช่นเดมิ  

ดงันัน้ บรษิทัจงึต้องน ำวำระเรื่องกำรออกและเสนอขำยหุน้ PP กลบัมำเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอกีครัง้ กล่ำวคอื 

บรษิทัจะตอ้งออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน PP จ ำนวนไม่เกนิ 1,600,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท 

มรีำคำเสนอขำยในอตัรำหุน้ละ 0.35 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ จ ำนวนไม่เกนิ 560,000,000 บำท โดยรำคำเสนอขำยหุน้ละ 

0.35 บำท เป็นรำคำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำดยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรเท่ำกบั 0.37 บำท โดยนัก

ลงทุนทัง้ 2 รำย และจ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุน PP ทีอ่อกและเสนอขำย เป็นดงันี้ 

(1) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ ำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น หรือ คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนช ำระแล้ว (ก่อนกำรใช้สทิธิแปลงสภำพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทัง้สิ้น จ ำนวนไม่เกนิ 

490,000,000 บำท  

(2) บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนไม่เกนิ 200,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.08 ของ

ทุนช ำระแลว้ (ก่อนกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพ TRITN-W4) คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ จ ำนวนไม่เกนิ 70,000,000 บำท 

โดยแผนกำรเพิม่ทุน และวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิของบรษิทั รวมทัง้รำยละเอยีดกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่

ทุนในครัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้เพื่อศกึษำล่วงหน้ำแลว้พร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม และเพื่อควำมชดัเจนต่อกำร

ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน PP ในครัง้นี้ ทัง้นี้ มวีตัถุประสงคแ์ละแผนกำรใชเ้งนิโดยสรุป ดงันี้ 

 

ล าดบั วตัถปุระสงคแ์ละแผนการใช้เงิน จ านวนเงิน (ล้านบาท) ช่วงเวลาการใช้เงิน 

1 เพื่อน าไปวางเป็นหลกัประกนักบัธนาคาร

ส าหรบัโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการเตรยีมความ

พรอ้ม ส าหรบัโครงการดงัต่อไปนี้ 

 โครงการก่อสรา้งคลงัเกบ็น ้ามนั 

(ประเทศพม่า) มลูค่าประมาณ 

1,914 ลา้นบาท ระยะเวลาของ

โครงการ 24 เดอืน คาดว่าจะเริม่

ด าเนินงานไดใ้นช่วงเดอืน ส.ค.

2562 

500 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณเดอืน ก.ค.2562 
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ล าดบั วตัถปุระสงคแ์ละแผนการใช้เงิน จ านวนเงิน (ล้านบาท) ช่วงเวลาการใช้เงิน 

 โครงการก่อสรา้งคลงัเกบ็ก๊าซ

ธรรมชาตเิหลว (จงัหวดัระยอง) 

ระยะที ่1 มลูค่าประมาณ 9,000 

ลา้นบาท ระยะเวลาของโครงการ 

36 เดอืน คาดว่าจะเริม่ด าเนินงาน

ไดใ้นช่วงเดอืน พ.ย.2562 

405 ประมาณเดอืน ต.ค.2562 

2 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส ารองไวส้ าหรบั

การด าเนินงานใน 2 โครงการขา้งตน้ 

60 ในระหว่างทีร่อรบัเงนิค่างวด

งานล่วงหน้าจากเจ้าของ

โครงการ  และ /หรือ เมื่ อ

เริม่ตน้โครงการ 

 รวม 560  

 

ดงันัน้ บรษิทัจงึต้องด าเนินกระบวนการเพิม่ทุนใหม่อกีครัง้ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการออกและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 1,600,00,000 หุ้น มูลค่า

หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท มรีาคาเสนอขายในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวนไม่เกนิ 560,000,000 บาท 

โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ส่วนลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด) ทัง้นี้ ราคาตลาด หมายถงึ ราคาตลาดค านวณ

จากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ยอ้นหลงั 15 วนัท า

การติดต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิัท มมีติใหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทั เพื่อขออนุมตักิารเสนอ

ขายหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง 11 มนีาคม 2562 โดยมรีาคา 0.36 บาทต่อหุน้ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในครัง้นี้ 

เป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ของบรษิทัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง

ชดัเจน ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่องการอนุมตัใิหบ้รษิัทจดทะเบยีนเสนอ

ขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ดงันัน้ นอกจากบรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถอืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีในทีป่ระชุมแล้ว บรษิัทยงัต้องไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้

สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของบรษิทัต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยโดยบุคคลใน

วงจ ากดัทีเ่ป็นผูล้งทุนทัง้ 2 ราย ซึง่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันี้ 

(1)  Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ านวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น 

หรอื คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนช าระแล้ว (ก่อนการใช้สทิธแิปลงสภาพ TRITN-W4) คดิเป็นเงิน

ทัง้สิน้ จ านวนไม่เกนิ 490,000,000 บาท โดย AAEF3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund 

ซึง่เป็นกองทุนเปิด (Public Fund) จดทะเบยีนและจดัตัง้ขึน้ไปประเทศสงิคโปร ์มลีกัษณะเป็น Umbrella Fund 

โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จดัการกองทุน และกองทุนดงักล่าวเน้นการลงทุนใน

ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งและพลงังาน ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัตกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสดัสว่นที่

ไม่มอี านาจควบคุมในบรษิทัจดทะเบยีน 
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(2) บรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (Brook) จ านวนไม่เกนิ 200,000,000 หุ้น หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

2.08 ของทุนช าระแลว้ (ก่อนการใชส้ทิธแิปลงสภาพ TRITN-W4) คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวนไม่เกนิ 70,000,000 

บาท โดย Brook เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกจิให้บรกิารด้าน

ข้อมูลหรือค าปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงินการลงทุน รวมทัง้เป็นที่ปรึกษาอิสระให้กบัองค์กรชัน้น าของ

ภาคเอกชนทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ อกีทัง้มเีครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกจิทีห่ลากหลาย ซึง่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในอนาคต 

ทัง้นี้ นักลงทุนทัง้ 2 ราย ดงักล่าวขา้งต้น ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ และไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัและ

บรษิัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทัง้ 2 ราย กไ็ม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัหรอืเกี่ยวขอ้งกนั รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัหรอื

เกีย่วขอ้งกนัของนกัลงทุนทัง้ 2 ราย ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทั และบรษิทัย่อยในลกัษณะทีท่ าใหเ้ขา้ขา่ยเป็นบุคคลที่

เกีย่วโยงและเกีย่วโยงกนั ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่อืหุน้ของบรษิทั อนัจะ

เป็นเหตุใหต้อ้งนบัรวมการถอืครองหลกัทรพัยเ์พื่อท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั (Tender Offer) กล่าวคอื ไม่มี

บุคคลอื่นที่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมกีารกระท าร่วมกนั (Concert Party) หรอืไม่มบีุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หรอืไม่มบีุคคลทีถ่อืหุน้ไวแ้ทน (Nominee) ดงันัน้ นักลงทุน

ทัง้ 2 ราย จงึไม่มหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั (Tender Offer) เนื่องจากยงัไดหุ้น้ของบรษิทัไม่ถงึ

จ านวนร้อยละ 25 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืครองหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ โดยภายหลงัการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ผูล้งทุนทัง้ 2 ราย จะถอืหุน้ของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 1,600,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16.61 

ของทุนช าระแลว้ทัง้หมด (ก่อนการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธ ิTRITN-W4) 

นอกจากนี้ หากนักลงทุนทัง้ 2 ราย ไดร้บัจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั เป็นราคาเสนอขายต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทั ก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้และก่อนวนัทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสัง่รบัหุน้ในส่วนเพิม่ทุน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน บรษิทัจงึมหีน้าทีห่า้มมใิห้ นักลงทุนทัง้ 2 ราย ขายหุน้ทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่

หุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเริม่ด าเนินการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ ฯ โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิม่ทุนซื้อขายใน

ตลาดหลกัทรพัย ์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูล้งทุนทัง้ 2 ราย จงึจะสามารถทยอยขายหุน้สามญัเพิม่ทุนไดใ้นจ านวน

รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) แต่เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอืบรษิทัเกดิความมัน่ใจว่า

นักลงทุนทัง้ 2 ราย จะเขา้มาเพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและการเตบิโตใหก้บัธุรกจิของบรษิทัในระยะยาว นักลงทุนทัง้ 2 

ราย ตกลงจะปฏบิตัติามเกณฑก์ารขายหุน้ (Silent period) ทนัท ีโดยมติ้องพจิารณาว่าการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้จะเขา้ขา่ย

การเสนอขายหุน้ในราคาต ่าหรอืไม่ 

 ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้  คณะกรรมการบรษิัทได้เสนอขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณา

มอบหมายใหก้รรมการผูม้อี านาจของบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้อี านาจของบรษิทั เป็นผูพ้จิารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีด

อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามทีจ่ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการก าหนดวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน เป็นตน้ 
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ทัง้นี้ หากการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้  ราคาเสนอขายดงักล่าว เมื่อค านวณแลว้มสี่วนลดเกนิกว่า

รอ้ยละ 10 จากราคาตลาดซึง่ค านวณจากราคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัทีซ่ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ ฯ ยอ้นหลงั 

15 ท าการก่อนวนัเสนอขาย บรษิทัจะตอ้งด าเนินการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั รุ่น

ที ่3 (TRITN-W3) และปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน (TRITN-

WA) ตามขอ้ก าหนดสทิธต่ิอไป 

อนึ่ง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บั AAEF3 และ Brook ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2561 เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561 ได้เคยมมีติอนุมตัิใหบ้รษิทัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บั AAEF3 และ 

Brook ไวค้รัง้หนึ่งแลว้ แต่ดว้ยความคลาดเคลื่อนบรษิทัจงึไม่สามารถออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บั AAEF3 และ Brook ไดท้นั

ตามก าหนดระยะเวลา 3 เดอืน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจด

ทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) พ.ศ.2558 ก าหนดไว ้ฉะนัน้ ส าหรบัการเสนอวาระนี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัใิหม่นัน้ จงึเป็นการปฏบิตัเิพื่อให้เป็นไปตามขัน้ตอนตามทีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้  เหตุผล 

ความจ าเป็น และวตัถุประสงคก์ารเพิม่ทุน รวมถงึแผนการใชเ้งนิ ยงัคงเป็นเช่นเดมิตามทีไ่ดร้บัอนุมตัมิาแลว้จากทีป่ระชุม

วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 ทีผ่่านมา  

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า ควรน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่

ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 1,600,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้

ละ 0.10 บาท โดยมรีาคาเสนอขายหุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ จ านวนไม่เกนิ 560,000,000 บาท 

  ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

  

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,600,000,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคล

ในวงจ ากดั จ านวน 2 ราย ดงัน้ี 

 (1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน 1,400,000,000 หุ้น 

(2) บริษทั บรุค๊เคอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200,000,000 หุ้น 

 โดยมอบหมายให้กรรมการผูมี้อ านาจของบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รบัมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณาก าหนด

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ี

จ าเป็น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 



 

24 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-

W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั (Warrant-PP) จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดย

มีอตัราการใช้สิทธิเท่ากบั 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากบั 0.40 บาทต่อหุ้น 

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากนักลงทุนทัง้ 2 ราย คอื ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of 

Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (Brook) มีความประสงค์ที่จะลงทุนใน

บรษิทัโดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แลว้นัน้ นักลงทุนทัง้ 2 ราย ยงัมเีงื่อนไขใน

การลงทุนอกีหนึ่งประการ คอื บรษิทัจะต้องออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัควบคู่กบัการ

ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน PP ดว้ย ดงันัน้เพื่อเป็นการรกัษาความสมัพนัธท์ีด่ ีและเพื่อเป็นการปฏบิตัติามเงื่อนไข

ของนกัลงทุนทัง้ 2 ราย บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั รุ่นที ่4 

(TRITN-W4) จ านวนไม่เกนิ 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั (Warrant-PP) โดยไม่คดิมลูค่า ใน

อตัราส่วน 5 หุน้สามญัเพิม่ทุน ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(กรณีมเีศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) และก าหนดราคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 

0.40 บาท ต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีการปรบัราคาการใชส้ทิธ)ิ โดยบรษิทัจะไม่น าใบส าคญัแสดงสทิธ ิTRITN-W4 เขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่เป็นไปตามขอ้จ ากดัการโอน และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตามรายละเอยีดทีส่ง่ใหผู้ถ้อื

หุน้พจิารณาล่วงหน้าพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

โดยนกัลงทุนทัง้ 2 ราย และจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายในครัง้ เป็นดงันี้ 

1) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวนไม่เกนิ 280,000,000 หน่วย  

2) บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หน่วย 

ในการออกและเสนอขายใบส าคญัส าคญัทีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทั รุ่นที ่4 คณะกรรมการบรษิทัไดเ้สนอขอใหท้ีป่ระชุมผู้

ถือหุ้นพจิารณามอบหมายให้กรรมการผู้มอี านาจของบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจาก

กรรมการผูม้อี านาจของบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูพ้จิารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่น ๆ 

ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธติามที่จ าเ ป็น การก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อ

รองรบัการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอือตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิและตามสมควรภายใตก้ฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า เหน็สมควรใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ในครัง้นี้ โดยมมีติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาเพื่ออนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั รุ่นที ่4 (TRITN-W4) จ านวนไม่เกนิ 320,000,000 หน่วย 

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-W4) จ านวน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0 บาท ราคาใช้สิทธิ 0.40 บาท โดยบริษทัจะ

ไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิรุน่น้ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใน

วงจ ากดั จ านวน 2 ราย คือ(1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน 280,000,000 

หน่วย และ (2) บริษัท บรุค๊เคอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 40,000,000 หน่วย ตามเงื่อนไขท่ีมีการเสนอ ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก จ านวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่อีก 

จ านวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

  ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระน้ีใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจง

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมถงึออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัรุ่นที่ 4 

(TRITN-W4) ให้แก่นักลงทุน 2 ราย คือ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และ

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษัทจึงมคีวามจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบยีนไว้ส าหรบัรองรบัการด าเนินการ

ดงักล่าวขา้งตน้  

ดังนัน้ บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จ านวน จ านวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก 

จ านวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพจิารณา

ล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมนี้ สิง่ทีส่ง่ไปดว้ยหมายเลข 9  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 

จ านวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 

1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่อกี จ านวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 

บาท 

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ
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 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 969,029,498.80 บาท เป็น 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระน้ีใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดว่า กรณีที่

บรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทัจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธดิว้ย เน่ืองจากในวาระทีผ่่านมามกีารอนุมตักิารเพิม่

ทุนจดทะเบยีน ดงันัน้ บรษิทัจงึตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคล้อง

กบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน เป็นดงัต่อไปนี้ 

"ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน  1,161,029,408.80 บาท  (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยหกสบิเอด็ลา้นสองหมื่นเกา้พนัสี ่  

        รอ้ยแปดบาทแปดสบิสตางค)์  

แบ่งออกเป็น  11,610,294,088    หุน้  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหกรอ้ยสบิลา้นสองแสนเกา้หมื่นสี ่

       พนัแปดสบิแปดหุน้)  

มลูค่าหุน้ละ  0.10      บาท  (สบิสตางค)์  

โดยแบ่งออกเป็น  

หุน้สามญั 11,610,294,088      หุน้  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหกรอ้ยสบิลา้นสองแสนเกา้หมื่นสี ่

       พนัแปดสบิแปดหุน้)  

หุน้บุรมิสทิธ ิ -ไม่ม-ี       หุน้” 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเหน็ว่า เหน็สมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการให้แก้ไขเพิม่เติมหนังสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4 เรื่องจดทะเบยีนเพิม่ทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนตามทีม่กีารเสนอ 

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัข้อ 4 เรื่องทุน

จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอียดท่ีมีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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เหน็ดว้ย 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัสรรไว้ส าหรบัรองรบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement: PP) ให้กบันักลงทุน จ านวน 2 ราย รวมจ านวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น  

(ข) จดัสรรไว้ส าหรบัรองรบัการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

ครัง้ท่ี 4 (TRITN-W4) ท่ีออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั (Warrant-PP) 

ให้กบันักลงทุน จ านวน 2 ราย รวมจ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น 

  ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระน้ีใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าสบืเนื่องจากบรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนตามทีร่ะบุในวาระที่  12 ดงันัน้ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดไว้ บริษัทต้องน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวมา

จดัสรรหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน โดยแบ่งการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เป็นดงันี้ 

ก. จัดสรรไว้ส าหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 

Placement : PP) ใหก้บันกัลงทุน จ านวน 2 ราย คอื ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 จ านวน

ไม่เกนิ 1,400,000,000 หุน้ และบรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวนไม่เกนิ 200,000,000 หุน้ รวมทัง้สิน้จ านวน

ไม่เกนิ 1,600,000,000 หุน้  

ข. จดัสรรไว้ส าหรบัรองรบัการใช้สทิธแิปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 

(TRITN-W4) ทีอ่อกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั (Warrant-PP) ใหก้บันักลงทุน จ านวน 2 ราย คอื 

ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวนไม่เกนิ 280,000,000 หุน้ และบรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุป๊ 

จ ากดั (มหาชน) จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ รวมจ านวนไม่เกนิ 320,000,000 หุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็สมควรใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัไวเ้พื่อรองรบั ขอ้ ก และขอ้ ข โดยมี

มตใิหน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเพื่ออนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้  

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั ดงัน้ี 

(ก) จดัสรรเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั 

ให้กบันักลงทุนจ านวน 2 ราย รวม 1,600,000,000 หุ้น คือ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of 

Asia Alpha Equity Fund 3 จ านวน1,400,000,000 หุ้น และ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน 200,000,000 หุ้น 
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(ข) จดัสรรไว้เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 4 

(TRIN-W4) ท่ีออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด ให้กับนักลงทุน 

จ านวน 2 ราย รวม 320,000,000 หุ้น คือ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity 

Fund 3 จ านวน 280,000,000 หุ้น และบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวน 

40,000,000 หุ้น 

ทัง้น้ี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

เหน็ดว้ย 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 3,908,681,416 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 15 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา อย่างไรกต็ามประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นได้สอบถามและ

แสดงความคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการประชุมและกจิการของบรษิทั 

 นายทนิกร ปิยะชยัเดช อาสาสมคัรพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ตวัแทนสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่าบรษิทัมี

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่หรอืไม่ และมกีารน าเอานโยบายไปใชก้บับรษิทัและบรษิทัย่อยหรอืไม่ อย่างไร  

 ประธานได้มอบหมายให้นางเพญ็ศร ี สบืสุวงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคลของบรษิทัชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบันโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และไดม้กีารยกร่างและประกาศใชน้โยบายดงักล่าว และแจง้ให้

พนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดย้ดึถอืปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั ทัง้นี้ ล่าสุดไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย

การทุจรติคอรร์ปัชัน่และประกาศใชไ้ปเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2562 

 นายปัญญา ศรียุทธจกัร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงงานก่อสร้างคลงั LNG ที่ประเทศพม่าว่า

บรษิทัมโีอกาสจะไดง้านนี้หรอืไม่  

 นายเชดิศกัดิ ์ กูเ้กยีรตนิันท์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารชีแ้จงว่า งานดงักล่าวในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอท าสญัญา 

ในขณะทีง่านก่อสรา้งคลงั LNG ทีจ่งัหวดัระยองอยู่ในระหว่างการท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) คาดว่าบรษิทัน่าจะ

ไดร้บังานดงักล่าวโดยไม่คลาดเคลื่อนไปจากทีไ่ดช้ีแ้จงไปแลว้ เพยีงแต่อาจจะตอ้งรอระยะเวลาตามระเบยีบขัน้ตอนต่างๆ ไป

สกัระยะหนึ่งก่อน 

 นางชนาภา ศรวีสิรณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่าเหตุใดกรรมการบรษิทับางท่านไม่ถือหุน้ของ

บรษิทั แสดงใหเ้หน็ว่าไม่เชื่อมัน่ในกจิการของบรษิทัหรอืไม่ อย่างไร 

 ประธานได้ชี้แจงว่า กรรมการบรษิัททุกคนเชื่อมัน่ในธุรกจิของบรษิัท รวมตลอดถึงเชื่อมัน่ในการบรหิารงานของ

กรรมการและผูบ้รหิารทุกท่านว่ามคีวามตัง้ใจแทจ้รงิในการบรหิารงานเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้  อย่างไรกต็าม 

กรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการด้วยความเป็นอิสระแท้จริงเพื่อให้มาร่วม

ตรวจสอบและใหข้อ้แนะน าในการบรหิารแก่บรษิทั ตามเจตนารมณ์ของหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความ

โปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษัท ดังนัน้ กรรมการหลายคนจึงไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทด้วยเหตุผลดังกล่าว ทัง้นี้  

กรรมการทุกท่านค านึงถงึการท างานเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและมุ่งท าหน้าทีก่รรมการพทิกัษ์รกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ได้อย่าง

เตม็ทีเ่ป็นส าคญัจงึไม่ไดถ้อืหุน้ของบรษิทั หาใช่ว่าไม่เชื่อมัน่ในธุรกจิและการบรหิารจดัการของบรษิทัแต่อย่างใด 
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 นายกิตติ วิจิตรโท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าในปัจจุบนัภาครฐัได้มโีครงการในการก่อสร้าง

โครงสรา้งพืน้ฐานอนัเป็นโครงการขนาดใหญ่เกดิขึ้นเป็นจ านวนหลายโครงการ อยากทราบว่าบรษิทัไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมใน

โครงการขนาดใหญ่ต่างๆ เหล่านัน้บา้งหรอืไม่  

 ประธานไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ของภาครฐั แต่ดว้ยขนาดทาง

ธุรกิจของบริษัทยงัไม่มีศกัยภาพพอที่จะเข้าไปรบังานต่างๆ ดงักล่าวได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้มีการสร้าง

ความสมัพนัธห์รอืสรา้งความเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบับรษิทัขนาดใหญ่ทีส่ามารถรบังานดงักล่าวได้ เพื่อเป็นโอกาสเขา้ไป

รบังานส่วนใดส่วนหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ นัน้  ซึง่คาดว่าในอนาคตบรษิทัจะเขา้ไปมสี่วนร่วมกับงานในโครงการ

ขนาดใหญ่ดงักล่าวได ้

 นายกติติ วจิติรโท ยงัได้สอบถามเพิม่เติมว่า หากผู้ถือหุน้มคีวามประสงค์จะสอบถามขอ้มูลต่างๆ ของบรษิัท จะ

สามารถตดิต่อไดท้ีห่น่วยงานใด 

 นายเชดิศกัดิ ์ กูเ้กยีรตนิันท์ ไดช้ีแ้จงว่า หากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคท์ีจ่ะตดิต่อสอบถามขอ้มูลใดๆ เกีย่วกบับรษิทั 

สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีห่น่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ของบรษิทัได ้ 

  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุก

ท่าน และกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 

 

      พล.อ       ประธานท่ีประชุม 

          (เลศิรตัน์ รตันวานิช) 

             ประธานกรรมการ 

 

      ลงช่ือ      ผูบ้นัทึกการประชุม 

                  (นายอภชิาต ิเพชรรตัน์) 

          เลขนุการท่ีประชุม 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

ข้อมลู ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 
 
ชื่อ    พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช อาย ุ73 ปี  สญัชาตไิทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(สาขาการบริหารพฒันา) มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ปริญญา 
  ปรชัญาดษุฎ ี
  บณัฑติกติตมิศกัดิ ์(สาขาเทคโนโลยแีละการจดัการพลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื) มหาวทิยาลยั 
  เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์(ประเภททัว่ไป) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
   มหาวทิยาลยัอสิเทริน์เอเชยี 
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 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลงังานประสบการณ์ท างานในอดตี 
2549 – ปัจจบุนั  อุปนายกกติตมิศกัดิ ์สมาคมกรฑีาแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2558 – 2560  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ส านักงานเลขาธิการสภา 
      ผูแ้ทนราษฎร 

2555 – 2560  ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (องคก์รมหาชน) 
2556 – 2559  ประธานกรรมการ บรษิทั จ ีเจ สตลี จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2559  ประธานกรรมการ บรษิทั จ ีสตลั จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558  สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ(สปช.) ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฏร 
2556 – 2558  ที่ปรกึษากรรมาธกิารและโฆษกกรรมาธกิาร คณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนูธ 

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

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    3 ปี 3 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง    -ไมม่-ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562  13/13 
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ข้อมูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่

 

 

 

 

 

 

 
 
ชื่อ   นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล 

อาย ุ38 ปี   
สญัชาตไิทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณทิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  

 ปรญิญาตร ีดา้นการเงนิ มหาวทิยาลยั นิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 

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

ประวตักิารท างาน 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทรทนั รซีอรส์เซส จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทรทนั ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ และประกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอน 

   สตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั 

      (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2559 – 2560 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั สแพลช มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 

 2548 – 2552  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการลงทุน บรษิทั หลกัทรพัย ์คนัทรี ่

   กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     3 ปี 3 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง    20.76 % 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น   -ไม่ม-ี  

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562  12/13 
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ข้อมูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   พลต ารวจตร ีอทิธพิล อทิธสิารรณชยั    

อาย ุ53 ปี   
สญัชาตไิทย 

คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเคนทกักสีเตต สหรฐัอเมรกิา 
  ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ จากโรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ (นรต.43) 
การอบรม (IOD)  -ไม่ม-ี 
ประวตักิารท างาน  2561 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบนั รองผูบ้ญัชาการ ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2560 – 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทรทนั เอน็จเีนียริง่  
      แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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 านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    2 ปี - เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง   -ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562 5/13 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2563 เปรียบเทียบ ประจ าปี 2562 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2563 โดยมวีงเงนิไม่เกนิ 

7,000,000 บาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 

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 

 

 

 

 



 

34 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 

 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี  2563 เปรียบเทียบ ประจ าปี 2562 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นเงนิ จ านวน 5,800,000 

บาท จากเดมิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562 เป็นเงนิ จ านวน 5,263,000 บาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 

รายช่ือบริษทั 
งบการเงินรายไตรมาสทัง้กลุม่บริษทั 

 

ค่าบริการ

รายปี 

 

รวมค่า

สอบบญัชี  

ปี 2563 

 

เปรียบเทียบ

ค่าสอบบญัชี 

ปี 2562 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 380,000 380,000 380,000 1,120,000 2,260,000 2,260,000 

บรษิทั ไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 

420,000 420,000 420,000 1,440,000 2,700,000 2,590,000 

บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จ ากดั - - - 90,000 90,000 82,000 

บรษิทั ไทรทนั รซีอรส์เซส จ ากดั - - - 80,000 80,000 82,000 

บรษิทั ไทรทนั กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั - - - 80,000 80,000 82,000 

บรษิทั ไทรทนั ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั - - - 80,000 80,000 85,000 

บรษิทั ลเูซนท ์เอนเนอรจ์ ีจ ากดั - - - 80,000 80,000 82,000 

บรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจ ากดั - - - 150,000 150,000 - 

บรษิทั โรงไฟฟ้าหนองร ีจ ากดั (BOI) - - - 65,000 65,000 - 

บรษิทั อคัรวฒัน์ พลงังานพชืหมุนเวยีน - - - 150,000 150,000 - 

บรษิทั อคัรวฒัน์ พลงังานพชืหมุนเวยีน (BOI) - - - 65,000 65,000 - 

รวมเป็นเงิน 5,800,000 5,263,000 
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ค ำอธิบำยกำรเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละแผนกำรใช้เงินเพ่ิมทุน จ ำนวน 560,000,000 บำท 

ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ ำเสนอต่อที่

ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มเติมวตัถุประสงค์และแผนกำรใช้เงินเพิ่มทุน จ ำนวน 

560,000,000 บำทนัน้  

สบืเนื่องจำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2562 ได้มมีติอนุมตัิให้เพิม่ทุนให้กบั

บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) แบบก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละแผนกำรใชเ้งนิ จ ำนวน 2 รำย คอื Zico Trust (s) Ltd. 

As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ ำนวน 1,400,000,000 หุน้ และ บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

(Brook) จ ำนวน 200,000,000 หุน้ รวมทัง้สิน้จ ำนวน 1,600,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท โดยมรีำคำเสนอ

ขำยหุน้ละ 0.35 บำท และจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว ท ำใหบ้รษิทัไดร้บัเงนิจำกกำรเพิม่ทุนในครัง้นัน้ เป็น

เงนิจ ำนวน 560,000,000 บำท 

ทัง้นี้ ตำมวตัถุประสงคแ์ละแผนกำรใชเ้งนินัน้ บรษิทัมคีวำมประสงคท์ีจ่ะน ำเงนิจ ำนวนดงักล่ำวไปใชส้ ำหรบักำรวำง

เป็นหลกัประกนัไวก้บัธนำคำรพำณิชยเ์พื่อใหธ้นำคำรพำณิยอ์อกหนงัสอืค ้ำประกนัเพื่อน ำไปใชเ้ป็นหลกัประกนัไวก้บัเจำ้ของ

โครงกำร ในกรณีทีบ่รษิทัเขำ้รบังำนก่อสรำ้ง แต่ดว้ยในปัจจุบนัจำกสภำวะเศรษฐกจิทีต่กต ่ำอย่ำงรุนแรง ประกอบกบักำรเกดิ

โรคระบำดท ำใหใ้นหลำยๆ ธุรกจิตอ้งประสบปัญหำ โครงกำรก่อสรำ้งทีบ่รษิทัวำงแผนว่ำจะเขำ้ไปรบังำนในช่วงปลำยปี 2562 

ทีผ่่ำนมำ เกดิปัญหำกำรบรหิำรจดักำรภำยในของบรษิทัเจำ้ของโครงกำร ท ำใหบ้รษิทัต้องกลบัมำทบทวนวตัถุประสงคแ์ละ

แผนกำรใชเ้งนิเพิม่ทุนใหม่อกีครัง้ เพื่อมใิหเ้งนิเพิม่ทุนทีบ่รษิทัไดร้บัมำตอ้งสญูเสยีโอกำสทีจ่ะน ำไปใชป้ระโยชน์ และสำมำรถ

น ำไปสรำ้งสรำ้งผลตอบแทนใหก้บับรษิทัและผูถ้อืหุน้ได ้บรษิทัจงึมคีวำมประสงคจ์ะเพิม่เตมิวตัถุประสงคแ์ละแผนกำรใชเ้งนิ 

โดยมรีำยละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

 

(ก) วตัถปุระสงคแ์ละแผนกำรใช้เงินเพ่ิมทุน ก่อน เพ่ิมเติม 

ล ำดบั วตัถปุระสงคแ์ละแผนกำรใช้เงิน จ ำนวนเงิน  

(ล้ำนบำท) 

ช่วงเวลำกำรใช้เงิน 

1 เพื่อน ำไปวำงเป็นหลักประกันกับธนำคำร

ส ำหรบัโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรเตรยีมควำม

พรอ้ม ส ำหรบัโครงกำรดงัต่อไปนี้ 

 โครงกำรก่อสร้ำงคลังเก็บน ้ ำมัน 

(ประเทศพม่ำ )  มูลค่ำประมำณ 

1,914 ล้ำนบำท ระยะเวลำของ

โครงกำร 24 เดือน คำดว่ำจะเริ่ม

ด ำเนินงำนได้ในช่วงเดือน ส.ค.

2562 

 โครงกำรก่อสร้ำงคลัง เก็บก๊ ำซ

ธรรมชำติเหลว (จังหวัดระยอง) 

ระยะที่  1 มูลค่ำประมำณ 9,000 

500 

 

 

144 

 

 

 

 

405 

 

 

 

ประมำณเดอืน ก .ค. 2562 

 

 

 

 

ประมำณเดอืน ต .ค. 2562 
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ล ำดบั วตัถปุระสงคแ์ละแผนกำรใช้เงิน จ ำนวนเงิน  

(ล้ำนบำท) 

ช่วงเวลำกำรใช้เงิน 

ล้ำนบำท ระยะเวลำของโครงกำร 

36 เดือน คำดว่ำจะเริ่มด ำเนินงำน

ไดใ้นช่วงเดอืน พ.ย. 2562 

2 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส ำรองไวส้ ำหรบั

กำรด ำเนินงำนใน 2 โครงกำรขำ้งตน้ 

60 ในระหว่ำงทีร่อรบัเงนิค่ำงวด

งำนล่วงหน้ำจำกเจำ้ของ

โครงกำร และ /หรอืเมื่อเริม่ตน้

โครงกำร 

 รวม 560  

 

หมำยเหต ุทีม่ำของกำรค ำนวณหลกัประกนัทีจ่ะน ำไปวำงกบัธนำคำร จ ำนวน 549 ลำ้นบำท 

 หนังสอืค ้ำประกนัเงนิจ่ำยล่วงหน้ำ รอ้ยละ 10-20 ของมูลค่ำโครงกำร (ใชเ้มื่อเซน็สญัญำและรบัเงนิ

ล่วงหน้ำจนกระทัง่จบโครงกำร) 

 หนงัสอืค ้ำประกนัสญัญำ รอ้ยละ 5 ของมลูค่ำโครงกำร (ใชเ้มื่อเซน็สญัญำจนกระทัง่จบงำน) 

 หนังสอืค ้ำประกนัผลงำน รอ้ยละ 5 ของมูลค่ำโครงกำร (ใชเ้มื่องำนเสรจ็ โดยขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของ

ระยะเวลำในกำรรบัประกนัผลงำน) 

 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเงินเพ่ิมทุนตำมวตัถปุระสงคก์ำรเพ่ิมทุน จ ำนวน 500 ล้ำนบำท 

เนื่องจำกโครงกำรที่บริษัทจะเข้ำไปด ำเนินกำรนัน้  บริษัทเป็นเพียงผู้รบัเหมำก่อสร้ำง โดยเงินเพิ่มทุนจ ำนวน 

500,000,000 บำท บรษิทัจะน ำไปวำงเป็นหลกัประกนักบัธนำคำรเพื่อใหธ้นำคำรออกหนงัสอืค ้ำประกนัใหเ้ท่ำนัน้ โดยบรษิทั

ไม่ไดน้ ำเงนิเพิม่ทุน จ ำนวน 500,000,000 บำท ไปใชล้งทุนก่อสรำ้งโครงกำรแต่อย่ำงใด เพรำะจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัใชใ้นกำร

ก่อสรำ้งนัน้จะมำจำกเงนิค่ำจำ้งรบัล่วงหน้ำทีบ่รษิทัเบกิจำกเจำ้ของโครงกำรภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัน ำหนงัสอืค ้ำประกนัไปวำง

ไวแ้ลว้ บรษิทัจะไดร้บัเงนิส่วนแรกนี้ประมำณ 20 % ของมูลค่ำโครงกำร ซึง่ขึน้อยู่กบัแต่ละสญัญำ และเงนิอกีส่วนหนึ่งจะมำ

จำกค่ำจ้ำงตำมงวดงำนที่บรษิัทด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ซึ่งเงินทัง้สองส่วนนี้บริษัทจะน ำมำใช้ด ำเนินงำนจนกระทัง่เสรจ็สิน้

โครงกำร ดงันัน้ จงึท ำใหบ้รษิทัมเีงนิทุนหมุนเวยีนในส่วนนี้มำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรไดจ้นส ำเรจ็ได้ โดยจ ำนวนเงนิที่

บรษิทัตอ้งน ำมำวำงเป็นหลกัประกนักบัธนำคำร โครงกำรก่อสรำ้งคลงัน ้ำมนั (พม่ำ) อยู่ในช่วงเดอืนกรกฎำคม 2562 เป็นเงนิ

จ ำนวน 144 ลำ้นบำท และโครงกำรก่อสรำ้งก๊ำซธรรมชำติ (จงัหวดัระยอง) Phase 1 อยู่ในช่วงเดอืนตุลำคม 2562 เป็นเงนิ

จ ำนวน 405 ลำ้นบำท รวมทัง้ 2 โครงกำร บรษิทัจะตอ้งใชเ้งนิทัง้สิน้ จ ำนวน 549 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 30 ของมลูค่ำ

หลกัประกนัทัง้หมดซึง่จำกจ ำนวนเงนิดงักล่ำวทีบ่รษิทัตอ้งใชน้ัน้ บรษิทัจะน ำเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรเพิม่ทุนในครัง้นี้ จ ำนวน 500 

ล้ำนบำท ไปวำงไว้เป็นหลกัประกนักบัธนำคำร ส่วนที่คงเหลอือกี จ ำนวน 49 ล้ำนบำท บรษิัทจะน ำเงนิส่วนหนึ่งที่บรษิทั

ได้รบัเงนิค่ำจ้ำงล่วงหน้ำจำกโครงกำรก่อสร้ำงคลงัน ้ำมนั (พม่ำ) จ ำนวน 382 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่ำ

โครงกำรไปวำง ซึ่งจะท ำให้บรษิทัสำมำรถน ำเงนิไปวำงเป็นหลกัประกนักบัธนำคำรได้ครบถ้วน แม้ว่ำบรษิัทจะน ำเงนิรบั

ล่วงหน้ำจำกโครงกำรก่อสรำ้งคลงัน ้ำมนั (พม่ำ) ไปวำงเป็นหลกัประกนักบัธนำคำรซึง่จะท ำใหเ้งนิค่ำจำ้งรบัล่วงหน้ำคงเหลอื 

333 ลำ้นบำท แต่บรษิทักจ็ะไดร้บัเงนิค่ำจำ้งรบัล่วงหน้ำของโครงกำรก่อสรำ้งคลงัก๊ำซธรรมชำต ิ(จงัหวดัระยอง) Phase 1 มำ

ทดแทน ซึง่จะท ำใหท้ัง้ 2 โครงกำรมเีงนิหมุนเวยีนใชต่้อเนื่องกนัจนกระทัง่จบโครงกำรได ้
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ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเงินเพ่ิมทุนตำมวตัถปุระสงคก์ำรเพ่ิมทุน จ ำนวน 60 ล้ำนบำท 

ส ำหรบัเงนิทุนหมุนเวยีน จ ำนวน 60 ลำ้นบำท บรษิทัส ำรองไวส้ ำหรบัเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกำรด ำเนินงำนใน

โครงกำรก่อสรำ้งคลงัเกบ็น ้ำมนั (ประเทศพม่ำ) และโครงกำรก่อสรำ้งคลงัเกบ็ก๊ำซธรรมชำตเิหลว (จงัหวดัระยอง) Phase 1 

โดยทีม่ำของกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินดงักล่ำวมำจำก โครงกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนั ซึง่จะต้องมกีำรซือ้วสัดุ

อุปกรณ์ก่อสร้ำง หรอืกำรซ่อมแซมพวกเครื่องจกัรก่อนทีจ่ะเขำ้ไปหน้ำงำน รวมถึงกำรส ำรองไว้เพื่อค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำร

ว่ำจำ้งคนงำนเพื่อเขำ้ส ำรวจพืน้ทีก่่อนกำรเริม่งำน โดยค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ บรษิทัไดป้ระมำณกำรไวเ้ป็นเงนิ จ ำนวน 30 

ล้ำนบำท ต่อเดอืน ดงันัน้ บรษิัทจงึส ำรองไว้เป็นระยะเวลำ 2 เดอืน และเมื่อบรษิัทได้รบัเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำจำกเจ้ำของ

โครงกำรในงวดแรกมำแลว้ บรษิทัจะน ำเงนิดงักล่ำวมำคนื เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนส ำรองในกรณีฉุกเฉินต่อไป โดยกรณีฉุกเฉินอำจ

เกดิได้หลำยสำเหตุ เช่น กำรรบัช ำระเงนิไม่เป็นไปตำมแผน แต่บรษิัทต้องส ำรองจ่ำยเงนิใหก้บัผูร้บัเหมำช่วง หรอืคู่คำ้ไป

ก่อน ซึง่เป็นกรณีเร่งด่วน หรอืกรณีเครื่องจกัรเสยีหำยในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนซึง่จะตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรซ่อมแซม 

เป็นตน้ โดยเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเป็นเรื่องปกตขิองธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 

 

(ข) สำเหตขุองกำรเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละแผนกำรใช้เงินเพ่ิมทุน 

ปัจจุบนัทัง้ 2 โครงกำรดงักล่ำวขำ้งต้น เจ้ำของโครงกำรได้ชะลอกำรลงทุน ส่วนหนึ่งเกดิจำกกำรบรหิำรจดักำร

ภำยใน และอกีส่วนหนึ่งเกดิจำกกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) จงึท ำใหก้ำรด ำเนินงำนใน

ทัง้ 2 โครงกำรต้องระงบัไว้ก่อน แต่บริษัทได้รบัเงนิเพิม่ทุนครบถ้วนแล้ว จ ำนวน 560,000,000 บำท ตัง้แต่ในช่วงเดอืน

กรกฎำคม 2562 ทีผ่่ำนมำ จนถงึปัจจุบนับรษิทัเป็นระยะเวลำกว่ำ 6 เดอืน และมแีนวโน้มว่ำโครงกำรทัง้ 2 จะยงัไม่สำมำรถ

เริม่งำนไดใ้นเรว็ ๆ นี้ ท ำให้เงนิเพิม่ทุนทีบ่รษิทัไดร้บัมำนัน้ สูญเสยีโอกำสที่จะน ำไปใชป้ระโยชน์ และสำมำรถน ำไปสรำ้ง

สรำ้งผลตอบแทนใหก้บับรษิทั และผูถ้อืหุน้ได ้ 

กำรที่บรษิัทไม่สำมำรถน ำเงนิเพิม่ทุนดงักล่ำวไปใชป้ระโยชน์ได้นัน้ ย่อมเป็นผลเสยีต่อบรษิัทอย่ำงยิง่ เพรำะตดิ

ปัญหำดำ้นกฎหมำยเกีย่วกบัวธิกีำรใชเ้งนิเพิม่ทุนบรษิทัจะตอ้งใชเ้งนิตำมวตัถุประสงคแ์ละแผนกำรใชเ้งนิตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไวเ้ท่ำนัน้ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัยงัคงมแีผนธุรกจิในรปูแบบอื่นทีส่ำมำรถใหผ้ลตอบแทนทีด่แีละคุม้ค่ำซึง่

อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำ โดยจะสำมำรถน ำมำทดแทนทัง้ 2 โครงกำรดงักล่ำวขำ้งต้นได้ต่อไป ดงันัน้ บรษิทัจงึตอ้งกำรเพิม่เตมิ

วตัถุประสงคแ์ละแผนกำรใชเ้งนิเพื่อน ำเงนิจ ำนวนดงักล่ำวมำรองรบัแผนธุรกจิของบรษิทัต่อไป 

 

(ค) วตัถปุระสงคแ์ละแผนกำรใช้เงิน หลงั เพ่ิมเติม 

บรษิัทได้พจิำรณำแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรเงนิเพิม่ทุนเพื่อให้เกดิประโยชน์อนัสูงสุดต่อบรษิัท  และผู้ถือหุ้น 

รวมทัง้เพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิในปัจจุบนั และรองรบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิในอนำคต เพื่อให้กำรด ำเนิน

ธุรกิจเกิดประสทิธิภำพอนัสูงขึ้น โดยบริษัทมคีวำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์และแผนกำรใช้เงนิเพิม่ทุนจำก

วตัถุประสงคแ์ละแผนกำรใชเ้งนิเพิม่ทุนเดมิทีก่ ำหนดไว ้เป็นดงัต่อไปนี้   
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วตัถปุระสงคแ์ละแผนกำรใช้เงินเพ่ิมทุน จ ำนวน  

(ล้ำนบำท) 

(ก) ส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นเงนิลงทุนในกำรขยำยธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

(ข) ส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภำยในโครงกำร และรวมทัง้กำรน ำไป

วำงเป็นหลกัประกนัเพื่อใหธ้นำคำรพำณิชยอ์อกหนงัสอืค ้ำประกนัให้ 

560 

 

(ง) ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคแ์ละแผนกำรใช้เงิน 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำถึงแนวทำงกำรเพิ่มเติมวตัถุประสงค์และแผนกำรใช้เงินเพิ่มทุนแล้ว เห็นว่ำ

วตัถุประสงค์และแผนกำรใชเ้งนิเพิม่ทุนเดมิตำมที่ได้รบัอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้นัน้ ปัจจุบนับริษทัไม่สำมำรถน ำเงนิที่

ได้รับมำจำกกำรเพิ่มทุนไปใช้ได้ เพรำะวัตถุประสงค์และแผนกำรใช้เงินเพิ่มทุนเดิมมีข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ซึ่งจำก

สถำนะกำรณ์ในปัจจุบนั ควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรใชเ้งนิเพิม่ทุนไดเ้ปลีย่นแปลงไปจำกวนัทีบ่รษิทัไดเ้คยขออนุมตัต่ิอที่

ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้ ดว้ยเหตุปัจจยัภำยนอกทีบ่รษิทัมอิำจควบคุมได้  

ดงันัน้ วธิกีำรที่ดทีี่สุดที่มใิห้เงนิเพิม่ทุนดงักล่ำวต้องสูญเสยีโอกำสในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และเพิม่มูลค่ำ ที่จะ

ส่งผลดต่ีอบรษิทั และผูถ้อืหุน้ คอื กำรเพิม่เตมิวตัถุประสงคแ์ละแผนกำรใชเ้งนิเพิม่ทุน เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถน ำเงนิเพิม่ทุน

ไปใชอ้ย่ำงอื่นไดต้ำมควำมจ ำเป็น เพื่อใหร้องรบักบัแผนธุรกจิของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำวต่อไป  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

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

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

ข้าพเจ้า................................................................. ...................สญัชาติ..................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน

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

....................................................รหสัไปรษณีย์....................................... เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิ้ง 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..................................จงัหวดั

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

 

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ของบรษิทั เลขที่ 60 ซอยประดษิฐม์นูธรรม19 

ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

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

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

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

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

....................................................รหสัไปรษณยี.์......................................เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) โดยถอื

หุน้จ านวนทัง้สิน้รวม..................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสยีง ดงันี้ 

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

ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ โปรดใชข้อ้มลูตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 14) 

1) ชือ่...........................................................อายุ..............ปี..................อยู่บา้นเลขที.่.................ถนน..............................ต าบล/

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

................................หรอื 

2) ชือ่...........................................................อายุ..............ปี..................อยู่บา้นเลขที.่.................ถนน..............................ต าบล/

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

................................หรอื 

3) ชือ่...........................................................อายุ..............ปี..................อยู่บา้นเลขที.่.................ถนน..............................ต าบล/

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

................................หรอื 

 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 ในวนัที ่27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ของบรษิทั เลขที ่60 ซอยประดษิฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดษิฐ์มนู

ธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนและลงมตแิทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

วารที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่30 เมษายน 2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง  

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 



 

41 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2562 สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 พรอ้มทัง้รายงาน

ของผูส้อบบญัช ี

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่4 พจิารณารบัทราบการงดจ่ายเงนิปันผลผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการเดมิทีค่รบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 แต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

 แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5.1 ชือ่กรรมการ พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช 

  เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

5.2 นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล 

  เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

5.3 พล.ต.ต.อทิธพิล อทิธสิารรณชยั 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2563 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัิการเพิม่เติมวตัถุประสงค์และแผนการใช้เงนิเพิม่ทุน จ านวน 560,000,000 บาท ตามที่ได้รบัอนุมตัิจากที่

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

 

การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไมใ่ช่การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงลงคะแนนตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื

มอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ 

(ก) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

(ข) ผูถ้อืหุน้จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะฉบบันี้ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพยีง

บางส่วน หรอืน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวไ้ด ้

(ค) ในกรณีที่มวีาระการพจิารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  

 

 การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบรษิทั เลขที่ 60 ซอย

ประดษิฐม์นูธรรม 19 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่

อื่นดว้ย 

 

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 

(............................................................) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   นายณฐัดนยั  อนิทรสขุศร ี   อายุ 65  ปี  สญัชาตไิทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ Southern New Hampshire University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรม (IOD)  DCP : Director Certification Program 92/2007 

AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2014 

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

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

   2557 - 2562 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      3 ปี 3 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น    -ไม่ม-ี 

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562   11/13 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   นายอดพิงษ์ ภทัรวกิรม    อายุ 50  ปี  สญัชาตไิทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัฮาวายแปซฟิิก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรม (IOD)  Director Certification Program (DCP) 233/2017 

ประวตักิารท างาน  2552 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างาน 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      5 ปี 2 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น    -ไม่ม-ี 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2562    11/13   
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 

 

 เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุม 

 

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

และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอื

ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

1) บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทย 

ก. บตัรประจ าตวัของผู้ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ) 

ข. ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น และต้นฉบบัหรือส าเนาบตัร

ประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี้ 

ต้นฉบบัหนังสอืมอบฉนัทะใหก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

1.2 ผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิ

ก. หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

ข. ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ และตน้ฉบบัหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัหรอื

หนังสือเดินทาง (กรณีผู้ร ับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ร ับมอบฉันทะ ทัง้นี้ ต้นฉบบั

หนังสอืมอบฉันทะใหก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2) นิติบุคคล 

2.1 นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ก. หนังสอืรบัรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

พรอ้มต้นฉบบัหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีจ่ะเขา้ประชุม 

ข. ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งลายมอืชื่อในหนงัสอืมอบฉันทะ พรอ้มตน้ฉบบั และ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รบัมอบฉันทะ ทัง้นี้ ต้นฉบบัหนังสอืมอบฉันทะให้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อของผู้มีอ านาจของนิติบุคคลดงักล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รบัมอบฉันทะ 

พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2.2 นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ก. หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมี

รายละเอยีดระบุชื่อนิตบิุคคล ผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคลและเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัใน

การลงลายมอืชื่อและที่ตัง้ส านักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบบัหรือส าเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีผู้มี
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อ านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิติ

บุคคล 

ข. ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูม้อี านาจลงลายมอื

ชื่อเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อี านาจของนิตบิุคคล ทีล่งลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้ม

ต้นฉบบัและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีผู้รบัมอบฉันทะเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รบัมอบฉันทะ ทัง้นี้ ต้นฉบบัหนังสอืมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจของนิตบิุคคลดงักล่าวในฐานะผูม้อบฉนัทะและของผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

หมายเหต ุ: 

(1) ในกรณีของส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางจะต้องมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้

ถอืบตัรหรอืหนงัสอืเดนิทางนัน้ 

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

นัน้ 

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

ดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค หรือสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน

ต่างประเทศทีจ่ดัท าเอกสาร โดยมอีายุไม่เกนิ 1 ปี นับถึงวนัประชุม ในกรณีที่เอกสารดงักล่าวเป็น

ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาองักฤษต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษแนบมา

พรอ้มกนัดว้ยและรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล โดยผูม้อี านาจของนิตบิุคคลดงักล่าว 

(4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนหรอืยื่นเอกสารหลกัฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานทีท่ี่

ประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 12.30 น. จนถงึเวลา 14.00 น. ของวนัที ่27 เมษายน 2563 

(5) กรณีมปัีญหาโตแ้ยง้ในเรื่องความถูกตอ้งสมบรูณ์ของหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ี่

ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผูช้ีข้าด 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 

 

ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

การประชมุผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 

 

ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัจะจดัประชุม ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ หรอืในจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื 

ณ ทอ้งทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 33. ใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รยีกว่า “ประชุมสามญั” การประชุม

สามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในสีเ่ดอืน ภายหลงัการสิน้สดุของรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั  

คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่เหน็สมควร หรอืเมื่อมผีูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไม่น้อยกว่า

หนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจ านวนผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่ ิบหา้คนซึง่มหีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืในฉบบัเดยีวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการประชุมวสิามญักไ็ด ้โดย

ในหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าใหเ้รยีกประชมุเพื่อการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหนึ่งเดือนนบัแต่

วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืเชญิประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา 

ระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และ

นายทะเบยีนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม  

อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้นัน้ ใหโ้ฆษณาในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า

สามวนั 

ข้อ 35. การประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า

ยีส่บิหา้คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน

หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็น

อนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสอืนดั

ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้อืหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ การ

มอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด และ

อย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้  

1) จ านวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่  

2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

3) ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

และมอบแก่ประธานกรรมการหรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมไม่เสรจ็หรอืพจิารณา

เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเสนอในทีป่ระชุมไม่เสรจ็และ
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จ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ให้ที่ประชุมก าหนด สถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง

หนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนการประชุม ทัง้นี้ให้

โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอื ไม่อาจ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถ้ามรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้  

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องอนัใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้มไิด ้นอกจากการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ทีป่ระชุมใหญ่จะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบจากเสยีงข้าง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ จะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นที่ส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  

ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญัการ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั     

ข้อ 40. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

ก. พจิารณารายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบักจิการทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการไป ในระยะรอบปีทีผ่่านมา  

ข. พจิารณาและอนุมตังิบดุล 

ค. พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

ง. เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

จ. แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

ฉ. กจิการอื่นๆ  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 

 

การส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็และหรอืสง่ค าถามเกีย่วกบัการประชุมผู้

ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบรษิัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายงับรษิัทได้ตามช่องทาง

ดงัต่อไปนี้ 

1. ผูถ้อืหุน้ซึง่เสนอค าถามกรุณาใหข้อ้มลูของท่านโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 ชื่อทีอ่ยู่โทรศพัทโ์ทรสารและอเีมล ์(ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัสามารถตดิต่อได ้

 ค าถามทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืใหค้วามเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารและขอ้มลูประกอบ (ถา้ม)ี  

2. ช่องทางในการสง่ค าถาม 

 ทางอเีมล ์secretary@triton.co.th 

 ทางโทรสาร 02-553-5091 

 ทางจดหมายโดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรบั (ไม่ต้องติดแสตมป์) บริษัทได้ส่งไปพร้อมหนังสอืเชญิ

ประชุม มำยงั “ส านักงานเลขานุการบรษิัท บรษิัท ไทรทนั โฮลดิ้ง  จ ากดั (มหาชน) เลขที ่60 ซอย

ประดษิฐม์นูธรรม 19 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพหานคร 10230” 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรบัค าถาม บรษิัทเรยีนเชญิให้ผูถ้ือหุน้ส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ได้ตัง้แต่บดันี้ถงึ

วนัที ่20 เมษายน 2563 

4. เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้รวบรวมค าถามและส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรอืผู้บริหารที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ

พจิารณาและตอบค าถามดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ต่อไป 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 13 

 

การใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผูถ้อื

และรายงานประจ าปีในรูปแบบอเิล็กทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุน้สามารถเรยีกดูขอ้มูลได้อย่างสะดวก

และรวดเรว็ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

 

ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรปูบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่องไป) ที ่QR Code  

3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนัน้เพื่อดูข้อมูลเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มขีอ้ความ (Notification) บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก

แอปพลเิคชนั (Application) อื่นๆเช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร Android  

1. เปิดแอปพลเิคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรอื Line 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

 เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพื่อน) 

 เลอืก QR Code 

 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชุม 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 14 

 

ข้อควรรู ้และมาตรการป้องกนัการติดเช้ือไว้รสัโคโลนา 2019 (COVID-19)  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 
 

ดว้ยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัทีม่จี ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้
อย่ำงรวดเรว็และต่อเน่ือง คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมตระหนัก และห่วงใยต่อควำมเสีย่งของกำรแพร่ระบำดดงักล่ำว บรษิทั
จงึขอแจง้ขอ้ควรรู ้และมำตรกำรป้องกนั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบ ดงัต่อไปนี้ 

  
1. ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้น ให้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย

ตนเอง ทัง้น้ี เพื่อเป็นกำรป้องกนั และลดโอกำสเส่ียงจำกแพร่ระบำดของเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) และเพื่อสุขอนำมยัของผูถ้ือหุ้น  
 

2. ขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของกรมควบคมุโรค โดยขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญำตให้ผู้
ถือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นเข้ำรว่มกำรประชุม ส ำหรบักรณีดงัต่อไปน้ี  
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มปีระวตัิกำรเดินทำงไปหรือกลบัมำจำกประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออนัตรำยตำมประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ท้องที่นอกรำชอำณำจกัรที่เป็นเขตติดโรคตดิต่ออนัตรำยฯ ภำยใน 14 วนั
ก่อนวนัประชุม  

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวำมเสีย่งสงู เช่น มปีระวตักิำรเดนิทำงไปหรอืกลบัมำจำกประเทศกลุ่มเสีย่งภำยใน 14 วนั
ก่อนวนัประชุม หรอืตดิต่อใกลช้ดิกบับุคคลทีม่คีวำมเสีย่งสงู และผูม้ไีขห้รอืมอีำกำรทีอ่ำจสงสยัว่ำจะเป็น
ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) หรอืมอีำกำรเกีย่วกบัทำงเดนิหำยใจ  

2.3 ผูถ้อืหุน้หรอืผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน จะต้องกรอกแบบสอบถำมเพื่อกำรคดักรองโรคเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 (COVID-19) และน ำส่งเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ท่ำนปกปิดข้อมูลด้ำน
สขุภำพหรอืประวตักิำรเดนิทำงของท่ำน อำจถอืเป็นควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 

 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ 2.1 และ 2.2 สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระของบรษิทั เขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทน ตำมวธิกีำรและแบบฟอรม์ซึง่แสดงในสิง่ทีส่ง่มำดว้ย 9 ของหนงัสอืเชญิประชุม
ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ โดยท่ำนสำมำรถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐำนประกอบกำรมอบฉันทะ 
ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม  โดยไม่ต้องติดแสตมป์ มำยงั 
“ส านักงานเลขานุการบรษิทั บรษิทั ไทรทนั โฮลดิ้ง  จ ากดั (มหาชน) เลขที ่60 ซอยประดษิฐม์นูธรรม 19 
ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพหานคร 10230” 
 

3. ขอแจ้งช่องทำงกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ โดยผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะส่งค ำถำมล่วงหน้ำ สำมำรถกระท ำได้
ผำ่นช่องทำง ตำมรำยละเอียดในส่ิงท่ีส่งมำด้วย 12 
 

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นยงัคงประสงคเ์ข้ำรว่มประชุมด้วยตนเอง บริษทัขอควำมรว่มมือและขอท ำควำมเข้ำใจ
มำยงัผูถื้อหุ้นถึงแนวทำงกำรด ำเนินกำรของบริษทั เพื่อป้องกนั และลดโอกำสเส่ียงต่อกำรแพรร่ะบำด
ของเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดงัน้ี 
4.1 บรษิทั จะจดัตัง้จุดคดักรองตำมแนวปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค บรเิวณหน้ำหอ้งประชุม ทัง้นี้ ในกรณีที่

ตรวจพบผูท้ีม่คีวำมเสีย่ง หรอืผูท้ีม่อีำกำรเกีย่วกบัทำงเดนิหำยใจ บรษิทั ขอสงวนสทิธไิม่อนุญำตใหผู้ถ้อื

 



 

53 

หุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีม่คีวำมเสีย่งดงักล่ำวเขำ้ หอ้งประชุม (ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มำประชุม
ดว้ยตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมกำรอสิระของบรษิทัเขำ้ร่วมประชุมแทนได)้  

4.2 กำรต่อแถวบรเิวณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสำร และจุดลงทะเบยีน จะเวน้ระยะห่ำง 1 เมตร ซึง่อำจท ำ
ใหเ้กดิควำมไม่สะดวก  

4.3 ผู้เข้ำร่วมประชุม จะถูกเชิญให้นัง่โดยมรีะยะห่ำง (Social Distancing) ที่เหมำะสม โดยเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงเกำ้อีอ้ย่ำงน้อย 1.5 เมตร และหำ้มผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ยำ้ย หรอืเปลีย่น หรอืเลื่อนเกำ้อีต้ำมทีจ่ดัให ้
ซึง่จะท ำใหม้จี ำนวนทีน่ัง่ในหอ้งประชุมลดลงอย่ำงมนียัส ำคญั และเมื่อทีน่ัง่ทีจ่ดัใหเ้ตม็แลว้ ท่ำนผูถ้อืหุน้
จะไม่สำมำรถเขำ้พืน้ทีก่ำรประชุมเพิม่เตมิได ้ 

4.4 บรษิัท จะด ำเนินกำรอบโอโซนและท ำควำมสะอำดสถำนที่จดักำรประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริม่กำร
ประชุม และขอควำมรว่มมอืผูเ้ข้ำรว่มประชมุเตรียมหน้ำกำกอนำมยั และสวมใส่ตลอดระยะเวลำ
ท่ีเข้ำรว่มกำรประชุม  

4.5 บริษัท งดกำรแจกอำหำร งดบริกำรเครื่องด่ืมชำ กำแฟ และงดรบัประทำนอำหำรในบริเวณ
สถำนท่ีประชุมโดยเดด็ขำด เพื่อลดควำมเสีย่งของกำรแพร่กระจำยของเชือ้ไวรสั  

4.6 บรษิทั งดแจกรำยงำนประจ ำปี 2562 งบกำรเงินประจ ำปี 2562 และรำยงำนควำมยัง่ยืน ประจ ำปี 
2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดกำรสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น  และเพื่อควำมปลอดภัย 
สขุอนำมยั ของผูเ้ขำ้ร่วมงำนทุกท่ำน  

 
ทัง้นี้ หำกมผีูเ้ขำ้ร่วมเป็นจ ำนวนมำก หรอืมำพรอ้มกนัหลำยท่ำน อำจท ำใหเ้กดิควำมล่ำชำ้ในกำรคดักรอง และกำร

ลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชุม บรษิทัตอ้งขออภยัในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้ 
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แบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนำ 19 (COVID-19) 
ก่อนเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2563 

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขต
ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 COVID-19 Screening Form 

 
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 27, 2020 At the Grand meeting room of the 

Company Building No. 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230 
 

ขอควำมร่วมมอืท่ำนใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเป็นควำมจรงิ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ 19 
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the 

spreading of the disease. 
 

ชื่อ – สกุล (Name-Surname)____________________________หมำยเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)_______________ 
 

1. ท่ำนมไีข ้≥ 37.5 °C หรอืไม่? Do you have a temperature? (≥ 37.5 °C)   ใช ่(Yes) ไมใ่ช่ (No)  
2. ท่ำนมอีำกำรดงัต่อไปน้ี �หรอืไม่? Do you have any of these symptoms? 

ไอ Cough    ใช ่(Yes) ไมใ่ช่ (No)  
เจบ็คอ Sore throats   ใช ่(Yes) ไมใ่ช่ (No)  
น ้ำมกูไหล Runny nose   ใช ่(Yes) ไมใ่ช่ (No)  
เหน่ือยหอบ Shortness of breath  ใช ่(Yes) ไมใ่ช่ (No)  

3. ท่ำนมปีระวตักิำรเดนิทำงมำจำกต่ำงประเทศ หรอืมำจำกพืน้ทีท่ีม่กีำรระบำดของโรคตดิเชือ้ ไวรสัโคโรนำ 2019 ใน 14 
วนัทีผ่ำ่นมำหรอืไม?่ 
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within 
the past 14 days? 

ใช่ (Yes) มำจำกประเทศ / พืน้ที ่(I have traveled to):_________________________________ 
ไมใ่ช่ (No) 

4. ท่ำนมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 หรอืไม่? 
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 

ใช่ (Yes) 
ไมใ่ช่ (No) 

 
หมำยเหตุ หำกพบว่ำคุณมไีข้ 37.5 °C หรอืมอีำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมที่บรษิทั ระบุไว ้หรอืมปีระวตัเิดนิทำงมำจำกต่ำงประเทศ 
หรอืพืน้ที่ที่มกีำรระบำดของ COVID-19 หรอืมปีระวตัสิมัผสัใกล้ชดิกบัผูป่้วยที่ต้องสงสยักำรตดิเชื้อ COVID-19 บรษิทั ขอใหคุ้ณมอบ
ฉันทะแก่กรรมกำรอิสระของบรษิทั ด้วยกำรกรอกและส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้ำหน้ำที่บรษิทั แทนกำรเข้ำร่วมประชุม 
และเดนิทำงกลบั พรอ้มปฏบิตัติำมค ำแนะน ำของกองควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ 
 
If you have a temperature (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries 
except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-
19 patients, GPSC would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the 
meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your 
resident and follow the guideline of the Department of disease Control, Ministry of Public Health, and Thailand. 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 15 

 

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถ้ืหุ้น ประจ าปี 2563 

ของ  

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว  

เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 
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