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ท่ี SET-TRITON 004/2564  

วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

 

เร่ือง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลาออก การแต่งตั้งกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติในการประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คร้ังท่ี 2/2564 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีมติในเร่ืองส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 

1. รับทราบ นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินันท์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

2. อนุมติัแต่งตั้งนายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทนนายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์ โดย

ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 

3. อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563  

4. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ ์ช่ืนภกัดี  (2) พล.ต.อ.หญิงกิดานนัท์ คมข า และ (3) นางฉั่ว ซ่ิว ซาน 

และเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกหน่ึงวาระ 

5. อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ใน

วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ก. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม 

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเป็นจ านวนคงท่ีทุกเดือน ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ  จ านวน  50,000 บาท 

กรรมการ  จ านวน  30,000 บาท 

หมายเหตุ  จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งบริหาร 

(2) ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ จ านวน  20,000 บาท 

กรรมการ  จ านวน  15,000 บาท 

หมายเหตุ  จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมจริง 

(3) ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละคร้ัง (กรรมการชุดยอ่ย) 

ประธานกรรมการ จ านวน  15,000 บาท 

กรรมการ  จ านวน  10,000 บาท 
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ข. ค่าตอบแทนในรูปเงินบ าเหน็จ โดยบริษทัจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจากเงินค่าตอบแทนท่ีคงเหลืออยู่                  

ณ วนัส้ินปีให้กบักรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติังาน 

โดยเม่ือรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยงัคงสามารถ

เปรียบเทียบไดก้บับริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

6. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ใบอนุญาต

เลขท่ี 7210 และ/หรือ นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ใบอนุญาตเลขท่ี 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข 

ใบอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 

2563 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัได้ พร้อมทั้ งพิจารณาการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นเงิน 

จ านวน 6,800,000 บาท  

7. อนุมัติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2564  วันท่ี  27 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.                                  

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนน

ประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 

2563 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี 

วาระท่ี 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2563 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อ

อีกวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

วาระท่ี 7 พิจารณาการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมการก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

8. อนุมัติให้วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2564 (Record Date) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล) 

                   ประธานกรรมการบริหาร 

 


