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วนัที ่9 เมษายน 2564 

เรื่อง  ขอเรยีนเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  

บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 ในรปูแบบควิอาร ์โคด้ 

3. ขอ้มูล ประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอชื่อ เลอืกตัง้กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

4. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบ ประจ าปี 2563 

5. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบ ประจ าปี 2563 

6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.  

7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. พรอ้มใบประจ าต่อ 

8. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอชื่อใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะ 

9. เอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

10. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

11. การสง่ค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

12. การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 

13. ขอ้ควรรูแ้ละมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ไวร้สั COVID-19 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

14.  แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ัง้สถานทีป่ระชุม 

 

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

2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทรทนั ห้องประชุมใหญ่ของบรษิทั เลขที่ 60 ซอยประดษิฐม์นู

ธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ

ดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

ความเป็นมา 

บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2563 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 2563 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2563 ไดบ้นัทกึ

โดยถูกต้องตามหลกัการ และความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ ประจ าปี 2564 ต่อไป  

 การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2. รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2563 

ความเป็นมา 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้จดัส่งใน

รปูแบบ ควิอารโ์คด้ ใหก้บัผูถ้อืหุน้เพื่อศกึษาขอ้มูล และรายละเอยีดต่าง ๆ พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ฉบบันี้เป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปีทีผ่่าน

มา และรายงานประจ าปี 2563 

การลงมติ 

วาระนี้ไม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2563 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 

 ความเป็นมา 

ตามงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

โดยไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัรายงานประจ าปี 2563 ซึง่งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ดงักล่าวไดผ้่าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีคอื บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และผ่านการพจิารณาสอบทานจากที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 และผ่านการพจิารณาใหค้วามเหน็จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่

2/2564 แลว้ 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่ง

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีพรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563  

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4. พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  

ความเป็นมา 

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

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรมไิด้ ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมี

ขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล และไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลตามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงั

หกัภาษ ียกเวน้บรษิทัมยีอดขาดทุนสะสมยกมาหรอืมคีวามจ าเป็นในการน าไปลงทุนเพื่อหารายไดเ้พิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน เฉพาะกิจการ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 34,460,557 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ได ้ซึง่เป็นไปตามขอ้จ ากดัของกฎหมาย 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2563 

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 2564 มกีรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ จ านวน 3 ท่าน 

ไดแ้ก่ 

(1) พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี  รองประธานกรรมการ   

(2) พ.ต.อ.หญงิกดิานนัท ์คมข า   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

(3) นางซิว่ ซาน ทาน   กรรมการ และกรรมการอสิระ 
 

หลกัเกณฑก์ารสรรหาและวิธีการสรรหา  

บรษิทัพจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทัตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 คุณวุฒทิางการ

ศกึษา ทกัษะ ประสบการณ์การท างานในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั และความหลากหลายทางวชิาชพีที่

สามารถเอือ้ประโยชน์ต่อการประกอบกจิการและสามารถช่วยพฒันาบรษิทัได้ รวมถงึพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานในฐานะ

กรรมการบรษิทั ในช่วงทีผ่่านมาประกอบด้วย และส าหรบักรรมการอสิระนัน้ไดพ้จิารณาตามนิยามกรรมการอสิระทีก่ าหนด

โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบรษิทัว่าสามารถ

ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ รวมทัง้พจิารณาจากความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัระหว่างบรษิทั และกรรมการทีอ่าจมี

ผลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ 
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ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการตามขัน้ตอนการสรรหาเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการ จ านวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมข า และ                   

(3) นางซิว่ ซาน ทาน เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิและมคีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกนัไป ถอืว่าเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัิเหมาะสม และ

เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทัง้กรรมการอิสระทัง้ 2 ท่าน ยงัด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 9 ปี จงึ

เหน็ชอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้

มาด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ โดยประวตักิารศกึษา และประสบการณ์ท างาน รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3. 

ทัง้นี้ บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ า ปี 2564 

ระหว่างวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 แลว้ โดยหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาทีไ่ดก้ าหนดไว ้ไม่มผีูถ้อื

หุน้ท่านใดเสนอเรื่องดงักล่าวในการประชุมสามญัประจ าปี 2564 นี้ 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัท เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่ให้น าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ.วรีพงษ์               

ชื่นภกัด ี(2) พ.ต.อ.หญงิกดิานันท์ คมข า และ (3) นางซิว่ ซาน ทาน (Mrs.Siew San Tan) และอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการ 

จ านวน 3 ท่าน คอื (1) พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี(2) พ.ต.อ.หญงิกดิานันท ์คมข า และ (3) นางซิว่ ซาน ทาน (Ms.Siew San 

Tan) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยแยกการ 

ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล 

 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ความเป็นมา 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดว่า ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมสามญัประจ าปีอนุมตัติามล าดบั โดยไดก้ลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึ

ความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกนั รวมทัง้ได้เปรียบเทยีบอ้างอิงจากบรษิัทจดทะเบยีนที่ด าเนินธุรกิจประเภท

เดยีวกนั และพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิ และการเตบิโตทางผลก าไรของบรษิทัแลว้ ดงันัน้ จงึเหน็ชอบใหท้ีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทัน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยมี

วงเงนิจ านวนไม่เกนิ 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงนิเดยีวกบัที่ได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ในปีที่ผ่านมา รายละเอยีด

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัท เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที่ให้น าเสนอให้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจ าปี 2564 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนน 
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วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

ความเป็นมา 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ านกังานตรวจสอบบญัชหีลายแห่งเสนอค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เพื่อใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบตัิและคดัเลือกเขา้มาท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท  ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาคุณสมบตัใินหลายๆ ดา้นประกอบกนั เหน็ว่า นางสาวกรทอง เหลอืงวไิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 7210 และ/

หรอืนายวลัลภ วไิลวรวทิย์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกยีรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 

4800 แห่งบรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบที่มชีื่อเสยีงน่าเชื่อถือ และมคีวามรู้ความสามารถที่

เหมาะสม รวมทัง้เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบญัชีรายนี้เสนอมานัน้  มอีตัราค่าตอบแทนที่

เหมาะสม รวมทัง้ในปี 2563 ทีผ่่านมานัน้ บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั ไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างดมีาโดยตลอด จงึ

เป็นผูท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2564 พรอ้มกบัก าหนดค่าตอบแทนของ

บรษิทั จ านวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 จ านวน 4,540,000 บาท รวมค่าตอบแทน

ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 จ านวน 6,800,000 บาท มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีใ่ห้น าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิการ

แต่งตัง้ให้นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวลัลภ วิไลวรวทิย์ ผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที ่6797 และดร.เกยีรตนิิยม คุณตสิขุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4800 แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมเป็นเงนิจ านวน 

6,800,000 บาท ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชดีงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมสี่วนได้เสยีกบับรษิทั บรษิัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถือหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุม และออกเสยีงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วนั เดอืน ปี และ

สถานที่ที่ก าหนดขา้งต้น หากท่านผู้ถอืหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงแทนท่าน โปรดจดัท า

หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีไ่ดส้่งมาพรอ้มกนันี้ และมอบใหแ้ก่ประธานทีป่ระชุม หรอืบุคคลทีป่ระธานที่ประชุมมอบหมาย

ก่อนเริม่ประชุมดว้ย 

 

        ขอแสดงความนบัถอื    

      

 

  ___________________________________________ 

       (นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ นายวรพงษ์ วุฒพิฤกษ์) 

         กรรมการผูม้อี านาจ 



 

6 

 

หมายเหต ุ:  

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีน (Registration From) ที่

มบีารโ์คด้มาลงทะเบยีนในวนัประชุม 

2. ผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดหูนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบรษิทัไดท้ี ่

www.triton.co.th ตัง้แต่วนัที ่26 มนีาคม 2564 เป็นตน้ไป 

3. ส านักงานทีต่ัง้ของบรษิทัเพื่อน าส่งหนังสอืมอบฉนัทะล่วงหน้าก่อนวนัประชุม คอื ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบรษิทั 

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

ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

4. บรษิทัขอ งด การมอบของช าร่วยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อความโปร่งใส และสอดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงาน

ก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์หง้ด/เลกิแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเพื่อเป็นการส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ

อย่างยัง่ยนืในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 

ส าเนาเรียน :  นายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดั  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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          ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2563 

ของ 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

วนั เวลา และสถานท่ี 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่  

27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ของบรษิทั เลขที ่60 ซอยประดษิฐม์นูธรรม 19 ถนนประดษิฐม์นูธรรม 

แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. พล.อ.เลศิรตัน์   รตันวานิช  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายณฐัดนยั   อนิทรสขุศร ี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  

3. นางสาวหลุยส ์  เตชะอุบล  ประธานกรรมการบรหิาร  

4. นายเชดิศกัดิ ์ กูเ้กยีรตนินัท ์ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชุม 

 1. นางนฤมล ฉตัรตะวนั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 

 2. นายโชคชยั พชิชกุลมงคล รองประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 

 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุม 

 นางสาวกรทอง เหลอืงวไิล ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 

 

ท่ีปรกึษากฎหมายของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุม 

 นางสาวโสภาวด ี อุตตโมบล ทีป่รกึษากฎหมาย และผูด้ าเนินการประชุม จากบรษิทั ทีป่รกึษาไทย จ ากดั   

 

เร่ิมการประชมุ 

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

ก่อนเริม่การประชุมประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในวนันี้ มเีฉพาะกรรมการผู้ที่ด ารงต าแหน่ง

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเท่านัน้ ส่วนกรรมการท่านอื่นนัน้ รบัชมการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบรษิัท ทัง้นี้ 

เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัในการลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 หลงัจากนัน้ประธานไดม้อบหมายให้

นางสาวโสภาวด ีอุตตโมบล ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชุม และผูด้ าเนินการประชุม 
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ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเอง และโดย

การมอบฉันทะ รวมทัง้หมด จ านวน 39 ราย นับจ านวนหุน้ได ้5,872,906,243 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60.9629 ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท (หุ้นของบรษิัททีจ่ าหน่ายแล้วมจี านวนทัง้สิน้ 9,633,578,407 หุ้น) ครบเป็นองคป์ระชุม

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่35 ซึง่ก าหนดว่า จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่น้อยกวา่ 

25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

อนึ่ง ภายหลงัจากเปิดการประชุมได้มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ รวม

เป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้ 48 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้5,872,982,343 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 60.9637 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมแจง้หลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนนและ

วธิกีารนบัคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบ สรุปไดด้งันี้ 

ในการออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ย และผูท้ีง่ดออกเสยีงเท่านัน้ โดยใหผู้ถ้อื

หุน้ทีป่ระสงคจ์ะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีงท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนและสง่ใหแ้ก่เจา้หน้าที่ สว่นผูถ้อืหุน้ทีล่งมตเิหน็ดว้ย

กบัวาระใดๆ ไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนน โดยบรษิทัจะนับคะแนนเสยีงส่วนทีม่ไิดส้่งบตัรลงคะแนน เป็นเสยีงเหน็ชอบทัง้หมด 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีใ่ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข และไดเ้ลอืกลงมตใินแต่ละวาระไวแ้ลว้ บรษิทัจะนับคะแนนตามหนังสอืมอบ

ฉนัทะ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะสอบถามเหรอืแสดงความคดิเหน็ในแต่ละวาระ ขอใหแ้จง้ชื่อ นามสกุล และสถานะของ

การเขา้ร่วมประชุมและจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ก่อนสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็  

นอกจากนี้ ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม บรษิัทเสนอให้ม ีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบดว้ย 

ตวัแทนของผูถ้อืหุน้ จ านวน 1 ท่าน และตวัแทนจากผูต้รวจสอบบญัช ีจ านวน 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนบั

คะแนน ในการประชุมครัง้นี้ คณะกรรมการตรวจนบัคะแนนประกอบดว้ย 

 1. นางสาวกรทอง เหลอืงวไิล ตวัแทนจากผูส้อบบญัช ี

 2. นางสาวสทุธพิร  สทุธวิเิศษ ตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ 

 หลงัจากนัน้ ทีป่ระชุมไดเ้ริม่ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมกล่าวชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2562 ซึง่ไดจ้ดัประชุมขึน้เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 นัน้ บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวแลว้เสรจ็ภายใน 

14 วนั นับแต่วนัประชุม และไดน้ าส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน

ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.triton.co.th) รวมทัง้บรษิทั

ไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม ปรากฏตาม

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ไดจ้ดัประชุมขึน้เมื่อวนัที ่30 

เมษายน 2562 ไดบ้นัทกึโดยถูกต้องตามหลกัการ และความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

รบัรองรายงานการประชุมประจ าปี 2562 ต่อไป  

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านการลงมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหผู้ถ้อื

หุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนและสง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อนบัคะแนน 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรบัรองรายงานการประชุมประจ าปี 2562 ซ่ึงได้จดัประชุมขึน้เมื่อวนัท่ี 

30 เมษายน 2562  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2562 

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของ

บรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จดัส่งในรูปแบบ ควิอาร์โค้ด ให้กบัผู้ถือหุ้นเพื่อศกึษา

ขอ้มลู และรายละเอยีดต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ฉบบันี้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2562  

ในการพจิารณาวาระนี้ไม่ตอ้งลงมตเิพื่อออกเสยีงลงคะแนนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพยีงการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบ 

ประธานได้มอบหมายให้นายเชดิศกัดิ ์ กู้เกยีรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทั และ นางนฤมล ฉัตร

ตะวนั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ทีผ่่านใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิ 

สรุปไดด้งันี้ 

นางนฤมล ฉตัรตะวนั ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า กจิการของบรษิทัแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ 

คอื ธุรกจิก่อสร้าง ได้แก่บรษิัท ไทรทนั เอน็จเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) และธุรกจิที่เป็นการลงทุนใน

กจิการอื่น ซึง่ม ี3 บรษิทั คอื บรษิทั ไทรทนั พาวเวอร ์จ ากดั ลงทุนเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส บรษิทั ไทรทนั กรนี เอน็

เนอร์จ ีจ ากดั ลงทุนเกี่ยวกบัการผลติพลงังานจากของเสยี และบรษิัท ไทรทนั ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากดั ลงทุนเกี่ยวกบัการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

สีปี่ที่ผ่านมา บรษิัมมรีายได้เพิม่ขึน้มาโดยตลอด ในปี 2561 มรีายได้ถงึ 2,425.33 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากการรบัรู้

รายไดข้องบรษิทัในโครงการวางท่อขนส่งน ้ามนั ส่วนปี 2562 บรษิทัมรีายได ้1,275.40 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากส่วน

ต่อเนื่องของโครงการในปี 2561 และมีรายได้จากโครงการไบโอแก๊ส ซึ่งเพิ่งเปิดด าเนินงานเมื่อเดือนกันยายน 2562 

ประมาณ 21 ลา้นบาท 

ส าหรบัก าไรสุทธใินปี 2562 ต ่ากว่าปี 2561 เนื่องจากในปี 2561  ยงัก าไรจากการขายธุรกจิสื่อประมาณ 100 ลา้น

บาท และก าไรจากธุรกจิสื่ออกีประมาณ 30 ล้านบาทเศษด้วย เมื่อตดัรายการดงักล่าวออก จะพบว่า ก าไรสุทธจิากการ

ด าเนินงานในปี 2562 จะสงูกว่าปี 2561 ประมาณ 22.34 ลา้นบาท โดยมอีตัราก าไรรอ้ยละ1.77 ซึง่มากกว่าปี 2561 (รอ้ยละ 

0.35) ผลประกอบการทีม่แีนวโน้มในทางทีด่ขี ึน้ เกดิจากการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่าย   
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ส าหรบังบแสดงฐานะการเงนินัน้ หนี้สนิในปี 2562 ที่เพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นหนี้ค่าก่อสรา้ง ซึ่งเป็นหนี้สนิจากการ

ประกอบกจิการ สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 1,577.32 ลา้นาท สว่นหนึ่งเกดิจากการเพิม่ทุนในปี 2562 ท าใหส้นิทรพัยร์วม

ของบรษิทัในปี 2562 เพิม่ขึน้เป็น 2,550.22 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยล์ดลงจากปี 2561 เนื่องจากก าไรลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึง่มกีารรบัรูก้ าไรจาก

การขายธุรกิจสื่อ อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จาก 0.63 เท่า ในปี 2561 เป็น  0.6 เท่า ในปี 2562 เงินทุน

หมุนเวียน มีแนวโน้มดีขึ้นตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากก าไรลดลง แต่ถ้า

พจิารณาเฉพาะก าไรจากการด าเนินงาน อตัราส่วนนี้กจ็ะเพิม่ขึน้ ดงัที่ได้อธบิายแล้ว อตัราก าไรสุทธลิดลงเนื่องจากก าไร

สทุธลิดลง อตัราสว่นสนิทรพัยต่์อหนี้สนิสงูขึน้ เกดิจากเจา้หนี้การคา้ ซึง่คาดว่าในปี 2563 จะลดลงตามสว่น 

นายเชดิศกัดิ ์ กูเ้กยีรตนิันท ์ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบถงึงานในโครงการต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นงานต่อเน่ืองและงาน

ตามสญัญาใหม่ทีเ่พิง่เริม่ด าเนินการ  ในปี 2563 บรษิทัจะเน้นการร่วมงานกบัหุน้ส่วนในประเทศใหม้ากขึน้ และเลอืกงาน

วศิวกรรมทีต่้องการความช านาญเฉพาะ ธุรกจิโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส กม็กีารพจิารณาขยายงานในส่วนของโรงไฟฟ้าชุมชน 

โดยมโีครงการทีบ่รษิทัเขา้ร่วมประมลูอกีหลายโครงการ  

นางนฤมล ฉัตรตะวนั แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนับรษิัทมงีานในมอื (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 1,758 ล้านบาท 

แบ่งเป็น งานท่อส่งน ้ามนั และโครงการวางท่อลอดอื่นๆ  มูลค่ารวมประมาณ 1,136 ลา้นบาท และงานก่อสรา้งสถานีรถไฟ

และสะพานกลบัรถ มูลค่ารวมประมาณ 215 ลา้นบาท ในปี 2563 คาดว่าจะรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 1,658 ลา้นบาท และยงัมี

โครงการทีบ่รษิทัไดย้ื่นประมลูไว ้มลูค่าประมาณ 4,318 ลา้นบาท  

เมื่อผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมครบถว้นแลว้ ประธานจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

ทีป่ระชุมจงึไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา และรบัทราบรายงานประจ าปี 2562 ตามที่

เสนอแลว้ 

 

ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2562 

 

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

พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามงบแสดงฐานะทางการเงิน  และงบก าไร

ขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งบรษิัทได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุน้พร้อมกบัรายงาน

ประจ าปี 2562 ไปแล้วนัน้ ทัง้นี้ งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัช ีคอื บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และผ่านการพจิารณาสอบทานจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563 และผ่านการพจิารณาให้ความเหน็จากที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีพรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562   

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 
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ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะ

ออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนและสง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อนบัคะแนน 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2562 และ

รายงานผูส้อบบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 และงดการจดัสรรก าไรเป็น

ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  

ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่า การจ่ายเงนิปันผล

จะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบรษิัทจะจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรมไิด้  ในกรณีที่

บรษิทัยงัมขีาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล และไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบรษิทัตามงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มผีลขาดทุนสุทธ ิจ านวน 45,127,257 บาท และยงัมผีลขาดทุนสะสมอกี

จ านวน 20,905,316 บาท บรษิทัจงึไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ได้ และไม่

จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2562 และการงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ ไม่ตอ้งลงมต ิ 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

ดร. เกศสริ ีปั้นธุระ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย เสนอว่า วาระนี้ควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดล้ง

มต ิเนื่องจากสทิธใินการตดัสนิใจเป็นของผูถ้ือหุน้ ประธานชีแ้จงว่า เนื่องจากบรษิทัมผีลขาดทุนและขาดทุนสะสมอยู่ ตาม

กฎหมายไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลไดอ้ยู่แลว้ แมผู้ถ้อืหุน้ลงมตไิม่อนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลกไ็ม่สามารถปฏบิตัไิด้ อย่างไรก็

ด ีดร เกศสริ ีปั้นธุระกย็นืยนัว่าต้องการใหท้ีป่ระชุมลงมติ ประธานแจง้ว่า หากทีป่ระชุมต้องการลงมติ หรอืทีป่รกึษาเหน็ว่า

ต้องลงมต ิกจ็ะด าเนินการตามนัน้ ทีป่รกึษากฎหมายชีแ้จงว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดันัน้ บรษิทัจะต้องขอ

อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เฉพาะในกรณีทีบ่รษิทัจ่ายเงนิปันผลเท่านัน้ หากบรษิมัผีลขาดทุนบรษิทัไม่สามารถจ่ายปันผลได้

ก็ไม่มีกรณีที่ต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ดร เกศสริี ปั้นธุระ ก็ยงัยืนยนัว่าต้องการให้ที่ประชุมลงมติ 

ประธานจงึสอบถามผูถ้อืหุน้ว่ามผีูถ้อืหุน้คดัคา้นหรอืไม่เหน็ด้วยกบัการงดจ่ายเงนิปันผลหรอืไม่ 
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เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ บรษิทัจงึมไิดเ้ตรยีมบตัรลงคะแนนไว้ ทีป่ระชุมจงึตกลงใชบ้ตัรลงคะแนนของ

วาระที ่9 (เรื่องอื่นๆ) ลงคะแนนในวาระนี้ โดยผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืงด

ออกเสยีง ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนและสง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อนบัคะแนน 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2652 และการงด

จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 

เพื่อความโปร่งใสในการพจิารณาลงมต ิประธานและกรรมการบรษิทัทีม่สีว่นไดเ้สยีกบัการพจิารณาในวาระน้ี ไดแ้ก่ 

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ พล.อ.เลศิรตัน์  รตันวานิช ได้ออกจากหอ้งประชุมไปก่อนทีจ่ะเริม่การพจิารณาวาระนี้  โดย

ประธานไดเ้สนอให ้นายณฐัดนยั อนิทรสขุศร ีประธานกรรมการตรวจสอบ รกัษาการในต าแหน่งประธานในทีป่ระชุมชัว่คราว 

ทีป่ระชุมไม่คดัคา้น  

 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญ

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

ออกเป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะ

เลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ครัง้นี้ มกีรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบก าหนด

ตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คอื (1) พล.อ. เลศิรตัน์ รตันวานิช (2) นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต. อทิธพิล อทิธสิาร

รณชยั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการตามขัน้ตอนการสรรหาเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัไป ถือว่าเป็นผู้ที่มี

คุณสมบตัิเหมาะสม และเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  จงึเหน็ชอบให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเพื่อ

น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทัง้  3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ

หนึ่ง ทัง้นี้ ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์ท างานของกรรมการทัง้ 3 ท่าน บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาล่วงหน้า

พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีใ่หน้ าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณารบัทราบกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 3 ท่าน คอื (1) 

พล.อ. เลศิรตัน์ รตันวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต. อทิธพิล อทิธสิารรณชยั และเสนออนุมตัิการ

เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีหนึ่งวาระ 

  ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและมสีทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 
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ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหผู้้

ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนและสง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อนบัคะแนน 

   

   มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วอนุมติัให้เลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้า

รบัต าแหน่งใหม่ต่ออีกหน่ึงวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.1 อนุมติัให้ พล.อ. เลิศรตัน์ รตันวานิช กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท ์ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

ไม่เหน็ดว้ย                          0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                 0 

งดออกเสยีง                          0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                 0 

รวม 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ              100 

 

 5.2 อนุมติัให้นางสาวหลุยส ์เตชะอุบล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท ์ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย         5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

ไม่เหน็ดว้ย                          0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                0 

งดออกเสยีง                          0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                0 

รวม 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

 

 5.3 อนุมติัให้ พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

ไม่เหน็ดว้ย                        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                0 

งดออกเสยีง                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ                0 

รวม 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ             100 

 

 หลงัจากนัน้ ประธานและนางสาวหลุยส ์เตชะอุบล จงึไดก้ลบัเขา้หอ้งประชุมเพื่อด าเนินการประชุมต่อ 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายผูด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก าหนดว่า ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่

กรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาหลกัเกณฑ์

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกนั รวมทัง้ได้

เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ จึง

เหน็ชอบใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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ประจ าปี 2563 โดยมวีงเงนิจ านวนไม่เกนิ 7,000,000 บาท เท่ากบัค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ตามทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยอนุมตัไิว้ 

ทัง้นี้ บรษิัทไดจ้ดัส่งรายละเอยีดขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการใหผู้้ถอืหุน้พจิารณาล่วงหน้าแล้วพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม

ครัง้นี้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีใ่หน้ าเสนอให้

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั ประจ าปี 2563 โดยมวีงเงนิไม่เกนิ 7,000,000 บาท 

ทัง้นี้ ในการพจิารณาวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

ดร.เกศสริ ีปั้นธุระ ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรณีทีก่รรมการด ารงต าแหน่งใน

กรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคณะ จะได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนอย่างไร ประธานชีแ้จงว่า ค่าตอบแทนรายเดอืนจ่ายให้

เฉพาะต าแหน่งกรรมการ สว่นคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ จะไดร้บัเบีย้ประชุมตามทีม่กีารประชุมจรงิเท่านัน้  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหผู้้

ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนและสง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อนบัคะแนน 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการประจ าปี 2563 ใน

วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชี ประจ าปี 2563 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

  ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ านักงานตรวจสอบบญัชหีลายแห่งเสนอค่าสอบ

บญัช ีประจ าปี 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละคดัเลอืกเขา้มาท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัใินหลายๆ ดา้นประกอบกนั เหน็ว่า นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที ่6797 และ/หรอื นางสาวกรทอง เหลอืงวไิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7210 และ/หรอื ดร.เกยีรตนิิยม คุณ

ตสิขุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4800 แห่งบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบทีม่ชีื่อเสยีงน่าเชือ่ถอื 

และมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม ซึง่เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนทีผู่ต้รวจสอบบญัชรีายนี้เสนอมานัน้ มี

อตัราค่อนขา้งต ่า รวมทัง้ในปี 2562 ทีผ่่านมานัน้ บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั ไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างดมีาโดย

ตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท  ประจ าปี 2563 พร้อมกบัก าหนด

ค่าตอบแทนของบรษิทั จ านวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 จ านวน 3,540,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 จ านวน 5,800,000 บาท รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

ทีส่ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืนดัประชุมแลว้   



 

15 

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีใ่หน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิการ

แต่งตัง้ให้นายวลัลภ วไิลวรวทิย์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรอื นางสาวกรทอง เหลอืงวไิล ผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรอื ดร.เกยีรตนิิยม คุณติสุข ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ 

ไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมเป็นเงนิ

จ านวน 5,800,000 บาท 

 ในการพจิารณาวาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหผู้้

ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนและสง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อนบัคะแนน 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัแต่งตัง้ให้นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

6797 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7210 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

บริษทัย่อย พร้อมก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั และบริษทัย่อย รวมเป็นเงินจ านวน 5,800,000 บาท ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

  

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

  ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

ประธานมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บรษิัทได้ด าเนินการเพิม่ทุนใหก้บั

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิ จ านวน 2 ราย คอื Zico Trust(s) Ltd. 

As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จ านวน 1,400,000,000 หุน้ และ บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

(Brook) จ านวน 200,000,000 หุน้ รวมทัง้สิน้จ านวน 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมรีาคาเสนอ

ขายหุน้ละ 0.35 บาท ซึง่เป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 และจากการเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ท าให้บรษิัทได้รบัเงนิจากการเพิม่ทุนในครัง้นัน้ เป็นเงนิจ านวน 560,000,000 บาท โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อวางเป็นหลกัประกนัไว้กบัธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารพาณิย์ออกหนังสอืค ้าประกนัเพื่อน าไปใชเ้ป็น

หลกัประกนัไวก้บัเจา้ของโครงการ ในกรณีทีบ่รษิทัเขา้รบังานก่อสรา้งนัน้ เนื่องจากในปัจจุบนัจากสภาวะเศรษฐกจิทีต่กต ่า

อย่างรุนแรง ประกอบกบัการเกดิโรคระบาดท าใหใ้นหลายๆ ธุรกจิตอ้งประสบปัญหา โครงการก่อสรา้งทีบ่รษิทัวางแผนว่าจะ

เขา้ไปรบังานในช่วงปลายปี 2562 ทีผ่่านมา เกดิปัญหาการบรหิารจดัการภายในของบรษิทัเจา้ของโครงการ ท าใหบ้รษิทัตอ้ง

กลบัมาทบทวนวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิเพิม่ทุนใหม่อกีครัง้  เพื่อมใิหเ้งนิเพิม่ทุนทีบ่รษิทัไดร้บัมาสญูเสยีโอกาสทีจ่ะ

น าไปใชป้ระโยชน์และสรา้งผลตอบแทนใหก้บับรษิทัและผูถ้อืหุน้  
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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 ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืนดัประชุม ปรากฎตามสิง่ที่

สง่มาดว้ย 6 

อนึ่ง กรณีทีบ่รษิทัน าเงนิไปลงทุนและเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน  

ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัเขา้ข่ายเป็น

รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2551 และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าวต่อไป 

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเพิม่เตมิวตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งนิเพิม่

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 ้

 ในการพจิารณาวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระน้ี 

ดร.เกศสริ ีปัน้ธุระ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่า การทีข่ออนุมตัเิพิม่เตมิในครัง้นี้ คอื

เพิม่จากวตัถุประสงคเ์ดมิทีเ่คยระบุว่า เป็นการใชใ้นโครงการ จ านวน 60 ลา้นบาทและการวางเป็นหลกัประกนักบัธนาคาร 

จ านวน 500 ล้านบาท ใช่หรอืไม่ นายเชดิศกัดิ ์กู้เกยีรตินันท์ ชี้แจงว่า การขออนุมตัใินครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ความ

ยดืหยุ่นในการใชเ้งนิ ทัง้ในแง่วงเงนิ และวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ ประธานชีแ้จงเพิม่เตมิว่า เนื่องจากปัจจุบนั ความจ าเป็นใน

การน าเงนิไปวางเป็นหลกัประกนั ไม่สงูถงึ 500 ลา้นบาทตามทีป่ระมาณการไวเ้ดมิ คณะกรรมการจงึเหน็ว่า ไม่ควรก าหนด

วงเงนิแน่นอน และเพิม่เตมิวตัถุประสงคใ์หน้ าเงนิไปใชใ้นการขยายธรุกจิไดด้ว้ย ดร.เกศสริ ีปัน้ธุระ สอบถามว่า บรษิทัจะแจง้

จ านวนเงนิที่จะใชส้ าหรบัวตัถุประสงคแ์ต่ละรายการใหท้ราบไดห้รอืไม่  ประธานแจง้ว่า เหตุที่ไม่ระบุจ านวนเงนิเพราะยงัมี

ความไม่แน่นอนว่าแต่ละส่วนจะต้องใช้เท่าไร อย่างไรกด็ี การใช้เงินก็จะอยู่ในกรอบวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ ใช้เป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนในโครงการ ใชว้างเป็นหลกัประกนักบัธนาคาร และใชใ้นการขยายธุรกจิ ซึง่หากเป็นการลงทุนในโครงการที่

มนียัส าคญั บรษิทักจ็ะรายงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละด าเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมายต่อไป 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยผูด้ าเนินการประชุมแจง้ใหผู้้

ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนและสง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อนบัคะแนน 

 

มติ ท่ีประชุมอนุมติัการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน จ านวน 560,000,000 บาท 

ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
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เหน็ดว้ย 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

รวม 5,872,982,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา อย่างไรกต็ามประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นได้สอบถามและ

แสดงความคดิเหน็ต่าง ๆ เกีย่วกบัการประชุมและกจิการของบรษิทั 

  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามประเดน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุก

ท่าน และกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.35 น. 
 
 
 
      พล.อ       ประธานท่ีประชุม 
          (เลศิรตัน์ รตันวานิช) 
             ประธานกรรมการ 
 

ลงช่ือ      
            (นายอรุณ แช่มโชต)ิ 
              เลขานุการบริษทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

ข้อมลู ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ    พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี อาย ุ63 ปี  สญัชาต ิไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
   ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ นรต. (รุน่ 33) 
การอบรม (IOD)  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 86/2553 
   หลกัสตูร Role of The Compensation Committee (RCC) รุน่ 13/2554  
   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 146/2554 
   หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 34/2554 
   หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ 12/2554 
   หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ 10/2558 
ประวตักิารท างาน  2561 – ปัจจบุนั      รองประธานกรรมการ บรษิทั ไทรทนัโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั ทีป่รกึษาพเิศษส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
2561 – ปัจจบุนั ทีป่รกึษา สมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั อรนิสริ ิแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั รชิแลนด ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)   
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ฟูสนิ อุตสาหกรรมเหมอืงแร ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2560 – 2561 ประธานกรรมการ บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2561 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

   2558 – 2559 ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 9 ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

   2557 – 2558 ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    3 ปี  

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง    -ไมม่ ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั อรนิสริ ิแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563  14/14 
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ข้อมูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่

 

 

 

 

 

 

 
 
ชื่อ   พ.ต.อ.หญงิกดิานนัท ์คมข า  อายุ 54 ปี  สญัชาตไิทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั           
การอบรม (IOD) หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที ่89  

หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นที ่35 
ประวตักิารท างาน  2559 - ปัจจุบนั เหรญัญกิสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
      ปทุมวนั 

2535 – ปัจจุบนั  วทิยากร บรรยายวชิาบญัชี และงบประมาณให้กบัโรงเรยีนนายร้อยต ารวจ  
  และหลักสูตร ต่างๆ ของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เช่น หลักสูตรการ 
  บริหารงาน ต ารวจชัน้สูง , หลักสูตรผู้ก ากับการ , หลักสูตรสารวัตร ,  
  หลักสูตรฝ่ายอ านวยการและหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและ 
  บญัช ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2560 - 2561 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สเตรกา จ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2556       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เมโทรสตาร ์พรอ็พเพอรต์ี ้   
                        จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     3 ปี  

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง    -ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น   -ไม่ม-ี  

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563  14/14 
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ข้อมูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   นางซิว่ ซาน ทาน (Mrs.Siew San Tan) อายุ 69 ปี  สญัชาตสิงิคโปร ์

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการอสิระ  
คุณวุฒกิารศกึษาสงูสดุ  ศลิปะศาสตรม์หาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ-แมดสินั 

ปรญิญาตรสีงัคมศาสตรเ์กยีรตนิยิมอนัดบั 2 (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัสงิคโปร ์

การอบรม (IOD)  -ไม่ม-ี 
ประวตักิารท างาน  2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั ดโีอดไีบโอเทค จ ากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ Hong Leong Finance Limited (สงิคโปร)์ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ P5 Capital Holdings Limited (สงิคโปร)์ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลบอลท ์เอด็ดเูคชัน่ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั (สงิคโปร)์ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการ Clarity the Word Factory Private Limited (สงิคโปร)์ 

ประสบการณ์ท างานในอดตี 2562 – 2563 กรรมการ บรษิทั ไทรทนั รซีอรส์เซส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (สงิคโปร)์ 
2555 – 2562 เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจเตม็แหง่สาธารณรฐัสงิคโปรป์ระจ า 

   ราชอาณาจกัรไทย 
2549  – 2555  รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ (เอเชยีแปซฟิิก) สาธารณรฐัสงิคโปร ์
2538 – 2549  รองปลดักระทรวงกลาโหม (นโยบาย) สาธารณรฐัสงิคโปร ์
2517 – 2538  นกัวเิคราะห ์กระทรวงกลาโหมสาธารณรฐัสงิคโปร ์

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    1 ปี 9 เดอืน  

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง   -ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น บรษิทั ดโีอดไีบโอเทค จ ากดั (มหาชน) 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563 5/14 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2564 เปรียบเทียบ ประจ าปี 2563 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยมวีงเงนิไม่เกนิ 

7,000,000 บาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

  เฉพาะกรรมการทีไ่ม่มตี าแหน่งบรหิาร 

     1.1.1 ประธานกรรมการ 

     1.1.2 กรรมการ 

 

 

 

50,000 บาท/เดอืน/คน 

30,000 บาท/เดอืน/คน 

 

 

 

50,000 บาท/เดอืน/คน 

30,000 บาท/เดอืน/คน 

1.2 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

      เฉพาะกรรมการทีม่าประชุมจรงิ 

     1.2.1 ประธานกรรมการ  

     1.2.2 กรรมการ 

 

 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 

15,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 

15,000 บาท/คน/ครัง้ 

1.3 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

      เฉพาะกรรมการทีม่าประชุมจรงิ 

     1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย 

     1.3.2 กรรมการชุดย่อย  

 

 

15,000 บาท/คน/ครัง้ 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

15,000 บาท/คน/ครัง้ 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

 

ค่าตอบแทนในรูปเงนิบ าเหน็จ โดย

บริษัทจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจาก

เงนิค่าตอบแทนทีค่งเหลอือยู่ ณ วนั

สิน้ปีให้กบักรรมการแต่ละคน โดย

พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานและ

ระยะเวลาที่ได้ปฏบิตัิงาน โดยเมื่อ

รวมกบัค่าตอบแทนรายเดอืน และ

เบี้ ยป ร ะชุ ม แล้ ว  ค่ าตอบแทน

โดยรวมยงัคงสามารถเปรยีบเทยีบ

ได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด

ใกลเ้คยีงกนั 

ค่าตอบแทนในรปูเงนิบ าเหน็จ โดย

บริษัทจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจาก

เงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ 

วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน 

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน

และระยะเวลาทีไ่ด้ปฏบิตัิงาน โดย

เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนรายเดือน 

และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทน

โดยรวมยงัคงสามารถเปรยีบเทยีบ

ได้กบับริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด

ใกลเ้คยีงกนั 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี  2564 เปรียบเทียบ ประจ าปี 2563 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นเงนิ จ านวน 6,800,000 

บาท เท่ากบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2563 เป็นเงนิ จ านวน 6,800,000 บาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 

รายช่ือบริษทั 
งบการเงินรายไตรมาสทัง้กลุม่บริษทั 

 

ค่าบริการ

รายปี 

 

รวมค่า

สอบบญัชี  

ปี 2564 

 

เปรียบเทียบ

ค่าสอบบญัชี 

ปี 2563 
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 2,700,000 

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

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

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

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

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

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 

บรษิทั ทรานส ์ไทย เรลเวย ์จ ากดั*** - - - - 1,000,000 1,000,000 

 6,800,000 6,800,000 

 

หมายเหต ุ 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบรษิทั มบีรษิทัเพิม่ขึน้อกี 1 แห่ง คอื บรษิทั ทรานส ์ไทย เรลเวย ์จ ากดั ท าใหค้่าสอบบญัชขีองกลุ่ม

บรษิทัเพิม่ขึน้อกี 1,000,000 บาท รวมค่าสอบบญัชขีองกลุ่มบรษิทั ประจ าปี 2563 ทัง้สิน้ จ านวน 6,800,000 บาท   
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

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

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

 

ขา้พเจา้....................................................................สญัชาต.ิ.................อยู่บา้นเลขที.่.......................ถนน............................................ 

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

ถอืหุน้ของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.....................................................................................หุน้ 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................................................เสยีง ดงันี้ 

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

 ขอมอบฉนัทะให ้

1) ชือ่............................................................................อายุ..............ปี อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน.........................................

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

2) ชือ่............................................................................อายุ..............ปี อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน.........................................

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

3) ชือ่............................................................................อายุ..............ปี อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน.........................................

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

 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น        

ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทรทนั ห้องประชุมใหญ่ของบรษิัท เลขที่ 60 ซอยประดษิฐ์มนูธรรม19                      

ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

หมายเหตุ :  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

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

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

 

ขา้พเจา้............................................................................สญัชาต.ิ.................อยู่บา้นเลขที.่........... .........ถนน.....................................

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

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทรทนั โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม.............................................. ....หุน้ และออกเสยีง

ลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................................................เสยีง ดงันี้ 

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

ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ โปรดใชข้อ้มลูตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8) 

1) ชือ่............................................................................อายุ..............ปี อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน.........................................

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

2) ชือ่............................................................................อายุ..............ปี อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน.........................................

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

3) ชือ่............................................................................อายุ..............ปี อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน.........................................

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

 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น    

ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทรทนั ห้องประชุมใหญ่ของบรษิัท เลขที่ 60 ซอยประดษิฐ์มนูธรรม 19                       

ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนและลงมตแิทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

วารที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง  

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2563 

 รบัทราบ  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2563 สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 พรอ้มทัง้รายงาน

ของผูส้อบบญัช ี

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 
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วาระที ่4 พจิารณาการงดจ่ายเงนิปันผลผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (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.ต.อ.วรีพงษ์ ชืน่ภกัด ี

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

5.2 ชือ่กรรมการ พ.ต.อ.หญงิกดิานนัท ์คมข า 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

5.3 ชือ่กรรมการ นางซิว่ ซาน ทาน (Mrs.Siew San Tan) 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564 พรอ้มก าหนดค่าตอบแทน 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
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 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

 

การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไมใ่ช่การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไวไ้ม่ช ัดเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงลงคะแนนตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื

มอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

หมายเหต ุ 

(ก) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

(ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะฉบบันี้ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพยีงบางส่วน หรอืน้อยกว่า

จ านวนทีร่ะบุไวไ้ด ้

(ค) ในกรณีทีม่วีาระการพจิารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบ

ฉนัทะตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  

 

 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทรทนั ห้องประชุมใหญ่ของบรษิทั 

เลขที ่60 ซอยประดษิฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั 

เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

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

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

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

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

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

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

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

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  

 ไมเ่หน็ดว้ย 

 งดออกเสยีง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   นายณฐัดนยั  อนิทรสขุศร ี   อายุ 66  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      4 ปี 3 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น    -ไม่ม-ี 

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563   14/14 

 

 

 

 

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น) 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อ    พล.อ.เลศิรตัน์ รตันวานิช อาย ุ74 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  2562 – ปัจจบุนั     สมาชกิวฒุสิภาไทย ชุดที ่12 
2560 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลงังานประสบการณ์ท างานในอดตี 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
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    4 ปี 3 เดอืน 

จ านวนหุน้ในบรษิทัทีถ่อืครอง    -ไมม่-ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น  บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั ปี 2563  14/14 

           ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 
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 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 าตวัประชาชนหรอืหนังสือเดนิทาง (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 านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติ

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 าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมกีารรบัรองส 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 8.30 น. จนถงึเวลา 10.00 น. ของวนัที ่27 เมษายน 2564 

(5) กรณีมปัีญหาโตแ้ยง้ในเรื่องความถูกตอ้งสมบรูณ์ของหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ี่

ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผูช้ีข้าด 
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ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

การประชมุผูถ้ือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 

 

ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัจะจดัประชุม ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ หรอืในจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื 

ณ ทอ้งทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 33. ใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รยีกว่า “ประชุมสามญั” การประชุม

สามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในสีเ่ดอืน ภายหลงัการสิน้สดุของรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั  

คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่เหน็สมควร หรอืเมื่อมผีู้ถอืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไม่น้อยกว่า

หนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจ านวนผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืในฉบบัเดยีวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการประชุมวสิามัญกไ็ด ้โดย

ในหนงัสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าใหเ้รยีกประชมุเพื่อการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่

วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืเชญิประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา 

ระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และ

นายทะเบยีนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม  

อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้นัน้ ใหโ้ฆษณาในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า

สามวนั 

ข้อ 35. การประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า

ยีส่บิหา้คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน

หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็น

อนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสอืนดั

ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ การ

มอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด และ

อย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้  

1) จ านวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่  

2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

3) ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

และมอบแก่ประธานกรรมการหรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 



 

33 

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมไม่เสรจ็หรอืพจิารณา

เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดเสนอในทีป่ระชุมไม่เสรจ็และ

จ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ให้ที่ประชุมก าหนด สถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง

หนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนการประชุม ทัง้นี้ให้

โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่อาจ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถ้ามรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้  

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องอนัใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้มไิด ้นอกจากการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ทีป่ระชุมใหญ่จะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบจากเสยีงข้าง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ จะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ 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 11 

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 มายงั “ส ำนักงำนเลขำนุกำรบรษิัท บรษิัท ไทรทนั โฮลดิ้ง  จ ำกดั (มหำชน) เลขที ่60 ซอย

ประดษิฐม์นูธรรม 19 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพหำนคร 10230” 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรบัค าถาม บรษิัทเรยีนเชญิให้ผูถ้ือหุน้ส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ได้ตัง้แต่บดันี้ถงึ

วนัที ่20 เมษายน 2564 

4. เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้รวบรวมค าถามและส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรอืผู้บริหารที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ

พจิารณาและตอบค าถามดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ต่อไป 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12 

 

การใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  ส่งเอกสารประกอบการประชุมผูถ้อื

และรายงานประจ าปีในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร์ (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 13 

 

ข้อควรรู ้และมาตรการป้องกนัการติดเช้ือไว้รสัโคโลนา 2019 (COVID-19)  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2564 
 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็และต่อเน่ือง คณะกรรมการบรษิทัมคีวามตระหนัก และห่วงใยต่อความเสีย่งของการแพร่ระบาดดงักล่าว บรษิทั
จงึขอแจง้ขอ้ควรรู ้และมาตรการป้องกนั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ ดงัต่อไปนี้ 

  
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง ทัง้น้ี เพื่อเป็นการป้องกนั และลดโอกาสเส่ียงจากแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเพื่อสุขอนามยัของผูถ้ือหุ้น  
 

2. ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค โดยขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้
ถือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นเข้ารว่มการประชุม ส าหรบักรณีดงัต่อไปน้ี  
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มปีระวตัิการเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออนัตรายตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตติดโรคตดิต่ออนัตรายฯ ภายใน 14 วนั
ก่อนวนัประชุม  

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น มปีระวตักิารเดนิทางไปหรอืกลบัมาจากประเทศกลุ่มเสีย่งภายใน 14 วนั
ก่อนวนัประชุม หรอืตดิต่อใกลช้ดิกบับุคคลทีม่คีวามเสีย่งสงู และผูม้ไีขห้รอืมอีาการทีอ่าจสงสยัว่าจะเป็น
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรอืมอีาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ  

2.3 ผูถ้อืหุน้หรอืผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) และน าส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้าน
สขุภาพหรอืประวตักิารเดนิทางของท่าน อาจถอืเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 

 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 2.1 และ 2.2 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั เขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทน ตามวธิกีารและแบบฟอรม์ซึง่แสดงในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 ของหนงัสอืเชญิประชุม
ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ โดยท่านสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานประกอบการมอบฉันทะ 
ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม  โดยไม่ต้องติดแสตมป์ มายงั 
“ส ำนักงำนเลขำนุกำรบรษิทั บรษิทั ไทรทนั โฮลดิ้ง  จ ำกดั (มหำชน) เลขที ่60 ซอยประดษิฐม์นูธรรม 19 
ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพหำนคร 10230” 
 

3. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า โดยผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะส่งค าถามล่วงหน้า สามารถกระท าได้
ผา่นช่องทาง ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 
 

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นยงัคงประสงคเ์ข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง บริษทัขอความรว่มมือและขอท าความเข้าใจ
มายงัผูถื้อหุ้นถึงแนวทางการด าเนินการของบริษทั เพื่อป้องกนั และลดโอกาสเส่ียงต่อการแพรร่ะบาด
ของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัน้ี 
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4.1 บรษิทั จะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค บรเิวณหน้าหอ้งประชุม ทัง้นี้ ในกรณีที่
ตรวจพบผูท้ีม่คีวามเสีย่ง หรอืผูท้ีม่อีาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ บรษิทั ขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตใหผู้ถ้อื
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามเสีย่งดงักล่าวเขา้ หอ้งประชุม (ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชุม
ดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทนได)้  

4.2 การต่อแถวบรเิวณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบยีน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ซึง่อาจท า
ใหเ้กดิความไม่สะดวก  

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม จะถูกเชิญให้นัง่โดยมรีะยะห่าง (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่าง
ระหว่างเกา้อีอ้ย่างน้อย 1.5 เมตร และหา้มผูเ้ขา้ร่วมประชุม ยา้ย หรอืเปลีย่น หรอืเลื่อนเกา้อีต้ามทีจ่ดัให ้
ซึง่จะท าใหม้จี านวนทีน่ัง่ในหอ้งประชุมลดลงอย่างมนียัส าคญั และเมื่อทีน่ัง่ทีจ่ดัใหเ้ตม็แลว้ ท่านผูถ้อืหุน้
จะไม่สามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชุมเพิม่เตมิได ้ 

4.4 บรษิัท จะด าเนินการอบโอโซนและท าความสะอาดสถานทีจ่ดัการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการ
ประชุม และขอความรว่มมอืผูเ้ข้ารว่มประชมุเตรียมหน้ากากอนามยั และสวมใส่ตลอดระยะเวลา
ท่ีเข้ารว่มการประชุม  

4.5 บริษัท งดการแจกอาหาร งดบริการเครื่องด่ืมชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบริเวณ
สถานท่ีประชุมโดยเดด็ขาด เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั  

4.6 บรษิทั งดแจกรายงานประจ าปี 2563 งบการเงินประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวนัประชุม เพื่อลด
การสมัผสัสิง่ของร่วมกบัผูอ้ื่น และเพื่อความปลอดภยั สขุอนามยั ของผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน  

 
ทัง้นี้ หากมผีูเ้ขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก หรอืมาพรอ้มกนัหลายท่าน อาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการคดักรอง และการ

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม บรษิทัตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) 
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ก่อนเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 
ณ อาคารไทรทนั ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวง

ลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 COVID-19 Screening Form 
 

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 27, 2021 At the Grand meeting room of the 
Company Building No. 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230 

 
ขอความร่วมมอืท่านใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเป็นความจรงิ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ 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)____________________________หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)_______________ 
 

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

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

3. ท่านมปีระวตักิารเดนิทางมาจากต่างประเทศ หรอืมาจากพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้ ไวรสัโคโรนา 2019 ใน 14 
วนัทีผ่า่นมาหรอืไม?่ 
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within 
the past 14 days? 

 ใช ่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ที ่(I have traveled to):_________________________________ 
 ไมใ่ช่ (No) 

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

 ใช ่(Yes) 
 ไมใ่ช่ (No) 

 
หมายเหตุ หากพบว่าคุณมไีข้ 37.5 °C หรอืมอีาการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่บรษิทั ระบุไว ้หรอืมปีระวตัเิดนิทางมาจากต่างประเทศ 
หรอืพืน้ที่ที่มกีารระบาดของ COVID-19 หรอืมปีระวตัสิมัผสัใกล้ชดิกบัผูป่้วยที่ต้องสงสยัการตดิเชื้อ COVID-19 บรษิทั ขอใหคุ้ณมอบ
ฉันทะแก่กรรมการอิสระของบรษิทั ด้วยการกรอกและส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บรษิทั แทนการเข้าร่วมประชุม 
และเดนิทางกลบั พรอ้มปฏบิตัติามค าแนะน าของกองควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
 
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. 
 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 14 
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถ้ืหุ้น ประจ าปี 2564 

ของ  

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว  

เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


