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วนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  

2. แบบแสดงขอ้มูลประจ าปี 56-1(One report) พร้อมงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์ โคด้ 

3. ขอ้มูล ประวติั และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งอีกวาระ 

4. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 เปรียบเทียบ ประจ าปี 2564 

5. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 เปรียบเทียบ ประจ าปี 2564 

6. สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) ของบริษทั  

ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

7. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

8. สรุปรายละเอียดวตัถุประสงคท่ี์ยกเลิกและเพ่ิมเติมใหม่ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. พร้อมใบประจ าต่อ 

10. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

11. ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

12. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉนัทะ 

13. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

14. แบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหนา้สาหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวธีิการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่27 เมษายน 2564 

ความเป็นมา 

บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุม

ฉบบัดงักล่าวแลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม และไดน้ าส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท 
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(www.triton.co.th) รวมทั้ ง บริษทัได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมให้กบัท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ไดบ้นัทึกโดย

ถูกตอ้งตามหลกัการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2564 ต่อไป  

 การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2. รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564  

ความเป็นมา 

บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา ปรากฏตามแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี 2564 (56-1 One 

report) ซ่ึงไดจ้ดัส่งในรูปแบบคิวอาร์โคด้ใหก้บัผูถื้อหุน้เพ่ือศึกษาขอ้มูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ

หุน้ฉบบัน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2. 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การลงมต ิ

วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 

วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2564 ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชี 

 ความเป็นมา 

ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดย

ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี 2564 (56-1 One report) ซ่ึงงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไร

ขาดทุน ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี คือ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และผ่านการ

พิจารณาสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2565 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 แลว้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงผ่าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4. พจิารณาการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

ความเป็นมา 

ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรมิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมีขาดทุน

สะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล และไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย อีกทั้งบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบ

การเงินเฉพาะของบริษทั ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี ยกเวน้บริษทัมียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมี

ความจ าเป็นในการน าไปลงทุนเพ่ือหารายไดเ้พ่ิมข้ึน 

ทั้งน้ี จากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน เฉพาะกิจการ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 109,796,138 บาท จึงเป็นเหตุให้บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้จ ากดัของกฎหมาย 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2564 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5. พจิารณาการโอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนของบริษัท 

ความเป็นมา 

ในกรณีท่ีบริษทัมีขาดทุนสะสม ซ่ึงตามกฎหมายเป็นเหตุให้บริษทัไม่สามารถจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได ้บริษทัอาจ

ด าเนินการลดทุนในจ านวนท่ีเหมาะสม โดยใชทุ้นดงักล่าวในการหักลา้งกบัขาดทุนสะสมของบริษทั ส่งผลให้บริษทัสามารถ

จ่ายเงินปันผลไดภ้ายหลงัท่ีบริษทัมีก าไรสะสมเป็นบวก และไดส้ ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้  

ปัจจุบนั บริษทัมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 

103,385,346.36 บาท ดงันั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ และเตรียมการใหบ้ริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นอนาคตเม่ือมีก าไร

สุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ จึงเห็นให้น าเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 860,846,281.20 บาท เพื่อ

ชดเชยขาดทุนสะสมของบริษทั 103,385,346.36 บาท  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั มีจ านวนดงัน้ี 
 

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น หน่วย : บาท 
ทุนจดทะเบียน 1,161,029,408.80 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,112,755,193.40 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 860,846,281.20 
ขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (103,385,346.36) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,850,241,334.32 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้บริษทัน าส่วนเกินมูลค่าหุ้น จ านวน 

860,846,281.20 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษทั 103,385,346.36 บาท  

ภายหลงัการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้นั้น จะส่งผลให้ผลขาดทุนสะสมของ
บริษทัตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั มีจ านวนเป็น 0 บาท อยา่งไรก็ตาม การลา้งขาดทุนสะสมในคร้ังน้ีจะไม่ส่งผล
กระทบให้มีการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด เน่ืองจากเป็นเพียงการหกัลบตวัเลขทางบญัชี ตามขอ้มูลส่วน
ของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : บาท 

ภายหลงัการล้างขาดทุนสะสม 
หน่วย : บาท 

ทุนจดทะเบียน 1,161,029,408.80 1,161,029,408.80 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,112,755,193.40 1,112,755,193.40 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 860,846,281.20 757,460,934.84 
ขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (103,385,346.36) - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,850,241,334.32 1,850,241,334.32 

 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6. พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 

(TRITN-W5)  

ความเป็นมา 

ตามท่ีบริษทัมีธุรกิจหลกัอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เงินทุนหมุนเวียน

จ านวนมากเพ่ือใหเ้กิดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง ดงันั้น การบริหารเงินทุนยอ่มมีความส าคญัต่อ

การด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งมาก บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการบริหารงานก่อสร้างท่ีบริษทัไดรั้บงานเขา้มา จึงตอ้งมีการ

วางแผนการใชเ้งินทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซ่ึงวิธีการระดมทุนถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารแผนการใชเ้งินของบริษทั 

โดยเล็งเห็นว่าการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (TRITN-W5) จะสามารถน าเงิน

จากการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิมาบริหารจดัการตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้บริษทัจึงไดพ้ิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง 

ๆ เก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 และขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) จ านวนไม่เกิน 2,225,510,387 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
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สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดท้ิง) และ

ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุน้ และอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน (ยกเวน้กรณี

การปรับราคาใชสิ้ทธิ) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7. พจิารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ จ านวน 1,161,029,408.80 

เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน  1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 

162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ความเป็นมา 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ไดมี้มติให้ออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิ 2 ประเภท ดงัน้ี 

(1) ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 3 (TRITN-W3) ให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั จ านวน 

1,606,715,681 หน่วย โดยมีอตัราการแปลงสิทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั และมีราคาการใชสิ้ทธิ 0.25 

บาทต่อหุ้น เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย และบริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและจดัสรรไว้

รองรับการใชสิ้ทธิดงักล่าว จ านวน 1,606,715,681 หุ้น ปัจจุบนัใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-3 หมดอายุแลว้เม่ือ

วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 โดยมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 มาใชสิ้ทธิแปลงสภาพและบริษทัไดอ้อกหุน้

สามัญให้ไปรวมทั้ งส้ิน 1,493,973,527 หุ้น ดังนั้ น บริษัทคงเหลือหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 

112,742,154 หุน้ 

(2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงออกและจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 (TRITN-WA) จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย โดยมีอตัราการแปลงสิทธิ 1 ใบส าคญัแสดง

สิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั ราคาการใชสิ้ทธิ 0.34 บาทต่อหุ้น ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

มีระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย และบริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไวร้องรับการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

จ านวน 50,000,000 หุ้น ปัจจุบันใบส าคัญแสดงสิทธิ TRIRN-WA หมดอายุแล้วเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

ปรากฎไม่มีผูใ้ดมาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ดงันั้น บริษทัจึงยงัคงเหลือหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย

จ านวน 50,000,000 หุน้ 

 

ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน (หุ้น) ทุนจดทะเบียน (บาท) 
ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั 11,610,294,088 1,161,029,408.80 
ลดทุนจดทะเบียนจากการตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ าหน่ายออก (TRITN W3) 112,742,154 11,274,215.40 
ลดทุนจดทะเบียนจากการตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ าหน่ายออก (TRITN WA) 50,000,000 5,000,000 
ทุนจดทะเบียนภายหลงัการลดทุน 11,447,551,934 1,144,755,193.40 
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ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 43 ก าหนดวา่ บริษทัจะลดทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ก็ไดโ้ดยการลดมูลค่าหุน้แต่

ละหุน้ใหต้  ่าลงหรือลดจ านวนหุน้ใหน้อ้ยลงโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้พ่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตามมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 ก าหนดวา่ “ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหล้ดทุนโดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนท่ีจ าหน่ายมิไดห้รือท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายได ้เม่ือ

ท่ีประชุมมีมติแลว้ใหบ้ริษทัขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมมีมติ” 

ดงันั้น เพื่อใหก้ารลดทุนด าเนินการโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดย

วิธีการตดัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไม่สามารถจ าหน่ายไดอ้อก จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนของบริษทั จ านวน 

16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,144,755,193.40 บาท โดย

วิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีไดจ้ดัสรร

ไวส้ าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA 

ทั้ งน้ี  ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 1,144,755,193.40 บาท แบ่งออกเป็น 

11,447,551,934 หุ้น มูลค่า ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนช าระแล้ว  จ านวน  1,112,755,193.40 บาท แบ่งออกเป็น 

11,127,551,934 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยหุน้สามญัท่ีคงเหลือและบริษทัไม่ไดล้ดทุนไปพร้อมกบัการลดทุนในคร้ัง

น้ี จ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คือ หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีบริษทัจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-W4)  

 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการลดทุนของบริษทั จ านวน 16,274,215.40 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวธีิการตดัหุน้สามญัท่ียงัมิได้

น าออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8. พจิารณาการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัท 

ความเป็นมา 

ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่ เม่ือบริษทัลดทุนจดทะเบียน บริษทัจะตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนใหม่ ดงัน้ี  

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,144,755,193.40   บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีล้านเจ็ดแสนห้า

หม่ืนห้าพันหน่ึงร้อยเก้าสิบสามบาทส่ีสิบ

สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 11,447,551,934      หุน้ (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้า

แสนหา้หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยสามสิบส่ีหุน้) 
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 มูลค่าหุน้ละ 0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั                           11,447,551,934       หุน้ (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้า

แสนหา้หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยสามสิบส่ีหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                                   -ไม่มี- หุน้ ( - ) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังน้ี “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 

1,144,755,193.40 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยส่ีสิบส่ีล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทส่ีสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 

11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบส่ีหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 

(สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัส่ีร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้า

ร้อยสามสิบส่ีหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)” 

การลงมต ิ

 วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  9. พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จ านวน 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน  1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 

2,225,510,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 2,225,510,387 หุ้น ไว้เพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 

ความเป็นมา 

ตามท่ีบริษทัมีแผนท่ีจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) ดงันั้น เพื่อเป็นการ

รองรับการใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัจึงตอ้งเพ่ิมทุนอีก จ านวนไม่เกิน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท  จึงขอ

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม จ านวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 

2,225,510,387 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,225,510,387 หุน้ ดงักล่าวน้ี ไวเ้พื่อ

รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 น้ีดว้ย รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก 

จ านวน 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  จ านวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 

1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,225,510,387 หุน้ ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 
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การลงมต ิ

 วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 

ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่ เม่ือบริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษทัจะตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหม่ ดงัน้ี  

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จ านวน  1,367,306,232.10 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยหกสิบเจ็ดลา้นสามแสนหก

พนัสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 13,673,062,321 หุน้ (หน่ึงหม่ืนสามพนัหกร้อยเจ็ดสิบสามลา้น

หกหม่ืนหม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั                           13,673,062,321 หุน้ (หน่ึงหม่ืนสามพนัหกร้อยเจ็ดสิบสามลา้น

หกหม่ืนหม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเอด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                                   -ไม่มี- หุน้ ( - ) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดแกไ้ขเป็นดงัน้ี “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 

1,367,306,232.10 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนหกพันสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 

13,673,062,321 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกหมื่นหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 13,673,062,321 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกหมื่นหมื่น

สองพนัสามร้อยยีสิ่บเอ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-” 

การลงมต ิ

 วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีก

หนึ่งวาระ 

ความเป็นมา 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18. ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่ง

นอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั

หน่ึงในสาม (1/3) โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นายณฐัดนยั  อินทรสุขศรี  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

(2) นายอดิพงษ ์ ภทัรวกิรม  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

(3)  พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

(4) นายวรพงษ ์  วฒิุพฤกษ ์  กรรมการ 

หลกัเกณฑ์การสรรหาและวธีิการสรรหา  

บริษทัพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 คุณวฒิุทางการศึกษา 

ทกัษะ ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และความหลากหลายทางวิชาชีพท่ีสามารถเอ้ือ

ประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพฒันาบริษทัได ้รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทั 

ในช่วงท่ีผ่านมาประกอบด้วย และส าหรับกรรมการอิสระนั้นไดพิ้จารณาตามนิยามกรรมการอิสระท่ีก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัวา่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระ รวมทั้งพิจารณาจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งบริษทั และกรรมการท่ีอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ เห็นวา่กรรมการ จ านวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ ์ภทัรวิกรม (3) พล.ต.ท.อิทธิพล 

อิทธิสารรณชัย และ (4) นายวรพงษ์  วุฒิพฤกษ์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผูท่ี้มี

คุณสมบติัเหมาะสม และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย อีกทั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ยงัด ารงต าแหน่งติดต่อกนั

ไม่เกิน 9 ปี จึงเห็นชอบใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน 

กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออีกหน่ึงวาระ โดยประวติัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3. 

ทั้ งน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี 2565 

ระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 25634 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 แลว้ โดยหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดเสนอเร่ืองดงักล่าวในการประชุมสามญัประจ าปี 2565 น้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท่ีใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นใหเ้ลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายณัฐดนยั อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ ์ภทัรวิกรม (3) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิ

สารรณชยั และ (4) นายวรพงษ ์ วฒิุพฤกษ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกหน่ึงวาระ 
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การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการ 

ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

 

วาระที ่12. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ความเป็นมา 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 16 ก าหนดวา่ ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้น ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัประจ าปีอนุมติัตามล าดบั โดยไดก้ลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม

ในหลาย ๆ ดา้นประกอบกนั รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษทัจดทะเบียนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั และพิจารณาจาก

การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษทัแลว้ ดงันั้น จึงเห็นชอบใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัน าเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยมีวงเงินจ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาท 

ซ่ึงเป็นวงเงินเดียวกบัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปีท่ีผา่นมา รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจ าปี 2565 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่13. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

ความเป็นมา 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ส านักงานตรวจสอบบญัชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 เพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัและคดัเลือกเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

คุณสมบติัในหลายๆ ดา้นประกอบกนั เห็นวา่ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7210 และ/หรือนายวลัลภ 

วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษทั ดีลอยท ์

ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบท่ีมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ และมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม รวมทั้งเม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนท่ีผูต้รวจสอบบญัชีรายน้ีเสนอมานั้น มีอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทั้งในปี 2564 ท่ีผา่นมานั้น 

บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งดีมาโดยตลอด จึงเป็นผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 พร้อมกบัก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั จ านวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทน

ของบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 จ านวน 4,330,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 จ านวน 

6,590,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการ

แต่งตั้งใหน้างสาวกรทอง เหลืองวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7210 และ/หรือนายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย พร้อมก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมเป็นเงินจ านวน 6,800,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่14.  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท  

ความเป็นมา 

เน่ืองดว้ยท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้การปรับเปล่ียนการด าเนินธุรกิจ อีกทั้ง วตัถุประสงคข์องบริษทัในปัจจุบนับางขอ้นั้นมี

ความลา้สมยั ไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ดงันั้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ข

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัเพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั และเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการขยายธุรกิจ

เพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต โดยการขอเสนอยกเลิกวตัถุประสงค์เดิมออก จ านวน 14 ข้อ และเสนอขอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

วตัถุประสงคใ์หม่ อีก จ านวน 11 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7. 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของ

บริษทั โดยการขอเสนอยกเลิกวตัถุประสงคเ์ดิมออก จ านวน 14 ข้อ และเสนอขอให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ใหม่ อีก 

จ านวน 11 ข้อ 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่15.  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท 

ความเป็นมา 

ตามท่ีบริษัทได้เสนอขอให้มีการยกเลิกวตัถุประสงค์ของบริษัท  จ านวน 14 ข้อ และเสนอขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม

วตัถุประสงค์ของบริษทัอีกจ านวน 11 ขอ้ ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นวาระท่ี 10 นั้น และจากการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ดงักล่าว

ขา้งตน้ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 

ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัดว้ย ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ดงัน้ี 
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จากเดิมท่ีระบุวา่  : “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 71 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ”  

แกไ้ขเป็น  : “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 68 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ”  

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์

สนธิขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ดงัน้ี จากเดิมระบุวา่ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทัมีจํานวน 71 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่

แนบ” แกไ้ขเป็น “ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษทัมีจาํนวน 68 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ”  

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่16. พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนดว้ยตนเอง ณ วนั เดือน ปี และสถานท่ีท่ี

ก าหนดขา้งตน้ หากท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โปรดจดัท าหนงัสือมอบ

ฉันทะตามแบบท่ีไดส่้งมาพร้อมกนัน้ี และมอบให้แก่ประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการ

ประชุมดว้ย 

        ขอแสดงความนบัถือ    

      

 

       (นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

         กรรมการผูมี้อ านาจ 

หมายเหต ุ:  

1. เพื่อความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ระหว่างวนัท่ี 11 

เมษายน 2565 ถึงวนัท่ี 20 เมษายน 2565 โดยปฏิบติัตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12. 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบริษทัไดท่ี้ 

www.triton.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

3. ส านักงานท่ีตั้งของบริษทัเพ่ือน าส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวนัประชุม คือ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษทั 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว  เขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

ส าเนาเรียน :  นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ส านักงานคณะกรรมการก ากับ 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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          ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ของ 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

เวลา และสถานที ่

 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 

10.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษญม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมมหานคร 10230 

 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. พล.อ.เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

2. พล.ต.อ.วรีพงษ ์ ช่ืนภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายณฐัดนยั  อินทรสุขศรี กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นางสาวหลุยส์  เตชะอุบล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการ

ลงทุน 

5. นายวรพงษ ์ วฒิุพฤกษ ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

นางสาวกรทอง เหลืองวไิล   ผูส้อบบญัชีบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
 

ทีป่รึกษากฎหมายของบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ท่ีปรึกษาไทย จ ากดั 

 

เร่ิมการประชุม  

 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม และไดแ้จง้ต่อท่ี

ประชุมว่า การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงการระบาดคราวน้ี ถือว่ามีผลกระทบค่อนขา้ง

ร้ายแรง แต่บริษทัไดมี้มาตรการป้องกนัต่าง ๆ อยา่เคร่งครัด ทั้งดา้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน การขอความร่วมมือในการมอบ

ฉนัทะแทนการเขา้ประชุม การรักษาความสะอาดบริเวณงาน ซ่ึงเป็นไปตามมาตรการของรัฐทุกประการ หลงัจากนั้น ประธานได้

มอบหมายใหน้ายธรากร จนัทร์เกิด ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม  

ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 34 ราย นบั

จ านวนหุ้นได้ 5,047,773,166 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้ งหมด 9,633,581,207 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.3977 ของจ านวนหุ้นท่ี
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จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมซ่ึงตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 35 ของบริษทัซ่ึงก าหนดวา่ จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและ

ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมใหท่ี้ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑข์องการนบัคะแนนเสียง และวธีิการสอบถามต่อท่ี

ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัไดห้ารือ และก าหนดหลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อท่ีประชุม โดย

ค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนบัคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามท่ีตอ้งลงคะแนน

เสียง บริษทัจะตรวจนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้เฉพาะผูท่ี้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยคะแนนเสียง

ท่ีเหลือบริษทัจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ี เห็นด้วย ทั้งหมด ส าหรับการลงมติในวาระใด ๆ ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง

ในวาระท่ีพิจารณานั้น ๆ ให้ท าเคร่ืองหมายไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนน และยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บ

รวบรวมบตัรลงคะแนน ส าหรับผูท่ี้ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระใด ๆ ให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนให้เจา้หนา้ท่ี

ของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการประชุม   

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะสอบถาม ให้กรอกค าถามใส่กระดาษท่ีให้ไว ้พร้อมทั้งระบุช่ือ นามสกุล สถานะ

ของการเขา้ร่วมประชุม (ประชุมมาดว้ยตนเอง/มอบฉันทะ) จ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่และระบุวาระ โดยส่งกระดาษค าถามให้แก่

เจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้น ๆ 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดด้ าเนินการเปิดสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นไดส่้งค าถาม

ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ผ่านช่องทาง Email. โทรสาร, จดหมายลงทะเบียนตอบรับ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

ปรากฎวา่ ไม่มีค าถามใด ๆ จากผูถื้อหุน้  

อีกทั้ง บริษทัไดเ้ปิดสิทธิให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเขา้มาเช่นกนั 

หลงัจากนั้น ท่ีประชุมไดเ้ร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวนัที ่27 เมษายน 2563 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 

2563 โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวแลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และไดน้ าส่งรายงานการ

ประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่

รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมใหก้บัท่านผูถื้อหุน้

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. นั้น  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ไดบ้นัทึกโดย

ถูกตอ้งตามหลกัการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ต่อไป 

 ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งลงมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  
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ดงันั้น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 

2563 ตามส าเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2563   ด้วยคะแนน

เสียงเอกฉันท์ ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 5,101,094,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 5,101,094,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2563 

ประธานกล่าวว่า ก่อนจะรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ใคร่ขอกล่าวถึงการเขา้ร่วมโครงการแนว

ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ซ่ึงในอดีต บริษทัไดเ้คยประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นหน่ึงในแนว

ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตไปแลว้เม่ือปี 2561 โดยปัจจุบนับริษทัก าลงัอยูร่ะหวา่งการหาผูท่ี้มีความรู้

และความสามารถในการก ากบัดูแลโครงการใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ CAC เพ่ือท่ีจะขอรับรองเป็นแนวร่วม CAC ต่อไปใน

อนาคต อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงยดึถือแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ี ตลอดจนการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม

และจริยธรรม เพ่ือน าไปสู่การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและจะเร่งด าเนินการสานต่อโครงการฯ โดยจกัไดน้ ามารายงานใหผู้ถื้อหุน้

ทุกท่านไดท้ราบต่อไป  

หลงัจากนั้น ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษทัได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา ปรากฏตาม

รายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งในรูปแบบ OR Code ใหก้บัผูถื้อหุน้เพ่ือศึกษาขอ้มูล และรายละเอียดต่าง ๆ ส าหรับการประชุม

ในคร้ังน้ี พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2. 

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั  ในรอบปีท่ี

ผา่นมา และรายงานประจ าปี 2563 

ทั้งน้ี วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ท่านผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานในปี 2563 ท่ีผ่านมาได้ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงขอเรียนเชิญ

ผูบ้ริหารของบริษทัรายงานผลการด าเนินงานของปี 2563 ต่อผูถื้อหุน้ 

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมว่า เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 คือ 

บริษทัไดซ้ื้อหุน้ 75% ในบริษทั อคัรวฒัน์ จ ากดั โดยไดป้รับปรุงโรงไฟฟ้าอคัรวฒันใหส้ามารถกลบัมาจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

โดยมีก าลงัการผลิต 4.9 เมกกะวตัตไ์ดอี้กคร้ังหน่ึง นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนถือหุน้ 65% ในบริษทั ทรานส์ไทย เรลเวย ์จ ากดั 

ซ่ึงมีความช านาญในเร่ืองรถไฟและระบบราง  
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ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษทั ประกอบดว้ย  

ธุรกิจก่อสร้าง มีบริษทัย่อยคือ บริษทั ไทรทัน เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษทัถือหุ้น 

93.68% เป็นผูน้ าตลาดในเร่ืองท่อน ้ ามนั HDD ในปี 2564 มีรายได ้1,200 ลา้นบาท  

ธุรกิจระบบราง มีบริษทัยอ่ยคือ  บริษทั ทรานส์ไทย เรลเวย ์จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ 65% เป็นผูน้ าตลาดในดา้นวศิวกรรม

ระบบราง  

ธุรกิจพลงังาน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา เน่ืองจากบริษทัตอ้งการธุรกิจท่ีสร้างรายไดต้่อเน่ือง โดยลงทุนในบริษทั 

อคัรวฒัน์ จ ากดั และบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั 

หลงัจากนั้น นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2563 โดย

สรุป ดงัน้ี 

- รายไดร้วมของบริษทัเพ่ิมข้ึน 10.5% จาก 1,275 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 1,410 ลา้นบาท ในปี 2563 ในขณะท่ีรายจ่าย

ก็เพ่ิมข้ึนในอตัราเดียวกนั คือ 10.6% ซ่ึงเป็นผลจากการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ในปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิ 41.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6.5% จากปี 2562 และมีก าไรสุทธิในส่วนของบริษทัใหญ่ 36.11 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.6% จากปี 2562  

- สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 2,703 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 6% จากปี 2562 ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนหลักๆ คือ สินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- สดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 64.4% และหน้ีสิน 35.6% โดยส่วนของผูถื้อหุน้เติบโตข้ึน จาก 

1,601 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 1,740 ลา้นบาทในปี 2563 

- อตัราส่วนทางการเงิน บริษทัมีสภาพคล่อง ประมาณ 1.35 เท่า ความสามารถในการท าก าไร เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย จาก 2.5% 

เป็น 2.6% อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 0.6 เป็น 0.58 ซ่ึงกล่าวโดยสรุปคือ อตัราส่วนทางการเงินแสดงว่า 

บริษทัมีความแขง็แกร่งทางดา้นการเงิน 

ภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2564-2566 

- การก่อสร้างภาครัฐ คาดวา่จะเติบโตข้ึนประมาณ 6 – 6.5% ในปี 2564 และเติบโตปีละ 6.5-7% ในปี 2565 และ 2566  

ซ่ึงเกิดจากการลงทุกก่อสร้าง megaprojects ท่ีไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นการขยายสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงถา้พิจารณามูลค่า

การลงทุนของภาครัฐเฉล่ียต่อปี 6 แสนลา้นบาท เทียบกบัรายไดเ้ฉล่ียของบริษทั 1,122 ลา้นบาท ก็จะเห็นวา่ ยงัมีโอกาสเติบโตได้

อีกมาก 

- Backlog ของบริษทั ประกอบดว้ยงานวางท่อ HDD และงานก่อสร้าง มูลค่า 800 ลา้นบาท และงานระบบราง 395 ลา้น

บาท 

- งานท่ีบริษทัให้ความสนใจจะแบ่งเป็น งานของเอกชน ประเภท งานวางท่อ HDD วางท่อลอด งานอาคารของเอกชน 

และงานโรงไฟฟ้าเอกชน และงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ งานระบบขนส่งสาธารณะ ระบบราง EEC Airport Rail Link งานอาคารของ

ภาครัฐ และระบบประปา 

- ความคืบหนา้ของธุรกิจพลงังาน ในปีน้ีจะเพ่ิมปริมาณไฟฟ้าเป็น 7.9 เมกกะวตัต ์โดยเพ่ิม 4.9 เมกกะวตัตจ์ากโรงไฟฟ้า

อคัรวฒัน์ โดยมีโครงการจะจดัหาน ้ ากากส่าจากโรงงานเอทานอลใหเ้พียงพอท่ีจะใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

ประธาน สอบถามต่อท่ีประชุมต่อไปวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัจะสอบถามอีกหรือไม่  

นางสาวจุรีรัตน์ จรัสกุลชยั อาสาพิทกัษสิ์ทธิ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ บริษทัมีแผนกลยทุธอยา่งไร 
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ในการพลิกฟ้ืนธุรกิจใหมี้ก าไร และสามารถจ่ายปันผลได ้และธุรกิจใดท่ีจะช่วยใหบ้ริษทัมีก าไร หรือพน้จากการขาดทุน 

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงวา่ แมบ้ริษทัมีก าไรต่อเน่ืองมา 2-3 ปี แต่ยงัมีก าไรไม่มากนกั 

ประกอบกบับริษทัจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพ่ือขยายธุรกิจต่อ จึงยงัไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

ประธานช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ บริษทัพยายามเพ่ิมความหลากหลาย โดยมุ่งไปทางธุรกิจท่ีคาดวา่จะเกิดประโยชน์ ซ่ึงแมปี้ท่ี

ผา่นมาจะเป็นปีท่ียากล าบาก แต่บริษทัก็ยงัสามารถฝ่าฟันและสร้างก าไรได ้  

ประธานสอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ีหรือไม่ เม่ือไม่มี ประธานจึง

ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานประจ าปี 2563 ดงักล่าว 

 

มต ิทีป่ระชุมรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ  

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อท่ีประชุมวา่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัรายงานประจ าปี 2563  ซ่ึงงบแสดงฐานะทางการเงิน และ

งบก าไรขาดทุน ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี คือ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และผา่น

การพิจารณาสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 และผา่นการพิจารณาให้

ความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 แลว้  

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563   

ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดง

ขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 

ดงันั้น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ รวมทั้งรายงาน

ของผูส้อบบญัชีดงักล่าว 

 

มต ิทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตังิบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ งบแสดงฐานะทางการเงนิและงบ

ก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 25 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้ 
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เห็นดว้ย 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที ่4  พจิารณาการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั

ก าหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงิน

ก าไรมิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมีขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล และไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี จากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน เฉพาะกิจการ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 34,460,557 บาท บริษทัจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2563 ใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้จ ากดัของกฎหมาย 

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2563 

ทั้งน้ี วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากการพิจารณาลงมติจะขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมายมิได ้ 

นางนฤมล ฉัตรตะวนั อธิบายเพ่ิมเติมว่า บริษทัท่ีมีก าไรคือบริษทัไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 

(มหาชน) แต่เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวยงัจ าเป็นตอ้งใชเ้งินสดในการขยายงาน จึงยงัไม่สามารถจ่ายปันผลใหแ้ก่บริษทัได ้ท าใหง้บ

การเงินเฉพาะบริษทัมีผลขาดทุน หากในอนาคต บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีกระแสเงิน

สดเพียงพอก็คาดวา่จะสามารถจ่ายเงินปันผลและท าใหบ้ริษทัมีก าไรได ้

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดง

ขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 

ดงันั้น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 

มต ิทีป่ระชุมรับทราบผลการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ  

 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีก

หนึ่งวาระ 

 เพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดแ้ก่ พล.ต.อ.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี ไดอ้อกจาก

หอ้งประชุมก่อนเร่ิมการพิจารณา 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18. ก าหนดวา่ในการประชุมสามญั 
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ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็น

สามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม (1/3) โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับ

ต าแหน่งอีกก็ได ้ 

 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 

(1) พล.ต.อ.วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี (2) พ.ต.อ.หญิงกิดานนัท ์คมข า และ (3) นางซ่ิว ซาน ทาน  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวฒิุ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัไป ถือวา่เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เหมาะสม และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย  จึงเห็นชอบใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม

ผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการทั้ ง 3 ท่าน กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่ออีกหน่ึงวาระ โดยประวติัการศึกษา และ

ประสบการณ์ท างาน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3. โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม

คร้ังน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาท่ีให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา

รับทราบกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ วรีพงษ ์ช่ืนภกัดี (2) พ.ต.อ.หญิงกิ

ดานันท์ คมข า และ (3) นางซ่ิว ซาน ทาน (Ms.Siew San Tan) และเสนอให้อนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งต่ออีกหน่ึงวาระ 

 ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดง

ขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 

 ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออกีหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดงัต่อไปนี ้

 

1. พล.ต.อ วรีพงษ์ ช่ืนภักด ี 

เห็นดว้ย 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. พ.ต.อ.หญิงกดิานันท์ คมข า  

เห็นดว้ย 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

3. นางซ่ิว ซาน ทาน  

เห็นดว้ย 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ภายหลงัจากการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานไดเ้ชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียกลบัเขา้มาในหอ้งประชุมเพ่ือด าเนินกการ

ประชุมต่อ 

 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 16 ก าหนดวา่ ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่

กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์าร

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงไดก้ลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ดา้นประกอบกนั รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบ

อา้งอิงจากบริษทัจดทะเบียนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั และพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไร

ของบริษทัแลว้ ดงันั้น จึงเห็นชอบให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยมีวงเงินจ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เป็นวงเงินเดียวกบัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ในปีท่ีผา่นมา รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจ าปี 2564 

ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดง

ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี  

ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจ าปี 2564 ดงักล่าว  
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2564 ตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 

ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 พร้อมก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ส านกังานตรวจสอบบญัชีหลายแห่งเสนอค่าสอบ

บญัชี ประจ าปี 2564 เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัและคดัเลือกเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัในหลายๆ ดา้นประกอบกนั เห็นวา่ นางสาวกรทอง เหลืองวไิล ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 7210 และ/หรือนายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบท่ีมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ และมีความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสม รวมทั้งในปี 2563 ท่ีผา่นมานั้น บริษทั  ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งดีมาโดย

ตลอด จึงเป็นผู ้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งเป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 พร้อมกับก าหนด

ค่าตอบแทนของบริษัท จ านวน 2,260,000 บาท ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 จ านวน 4,540,000 บาท รวม

ค่าตอบแทนของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 จ านวน 6,800,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ทั้ งน้ี 

ผูส้อบบญัชีท่ีไดเ้สนอมาน้ีไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2  

คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการ

แต่งตั้งใหน้างสาวกรทอง เหลืองวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7210 และ/หรือนายวลัล วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย พร้อมก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมเป็นเงินจ านวน 6,800,000 บาท 

ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดง

ขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 

ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว  

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนาย

วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกยีรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท 

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
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อนุมัติค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 2,260,000 บาท ค่าตอบแทนของบริษัทย่อยประจ าปี 2564 เป็นเงิน 

4,540,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 6,800,000 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 5,101,098,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

 ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการบริษทั ตอบขอ้

ซกัถาม และ/หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้  

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วม

ประชุมในวนัน้ีและกล่าวปิดประชุม 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 10.55 น. 

 

     

      พล.อ       ประธานท่ีประชุม 
          (เลิศรัตน์ รัตนวานิช) 
           ประธานกรรมการ 
 

ลงช่ือ     ผูบ้นัทึกการประชุม 
        (นายธรากร จนัทร์เกิด) 

              ผูด้  าเนินการประชุม 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูล ประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ   นายณฐัดนยั  อินทรสุขศรี    อาย ุ67  ปี  สญัชาติไทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม (IOD)  DCP : Director Certification Program 92/2550 

AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2557 

ประสบการณ์ท างาน 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 2557 - 2561 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

   2557 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน บริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 2546 – 2557  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สยามซิต้ี ประกนัภยั  

    จ ากดั (มหาชน) 

   2546 – 2557 กรรมการ บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสมัพนัธ์  

     บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

2544 – 2554  อุปนายก สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ที.ไอ.ไอ. จ ากดั 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ     5 ปี 3 เดือน 

จ านวนหุน้ในบริษทัท่ีถือครอง    -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

       บริษทั เอกดบับลิวดีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ปี 2564   14/14 
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ข้อมูล ประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ   นายอดิพงษ ์ภทัรวกิรม    อาย ุ52  ปี  สญัชาติไทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัฮาวายแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวยิาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม (IOD)  Director Certification Program (DCP) 233/2560 

ประสบการณ์ท างาน 2564 – ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั อินชวัร์เทค โซลูชัน่ส์ จ ากดั 

   2564 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั คอมพานี บี จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จ ากดั 

2557 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั เฟรชแอร์เฟสติวลั จ ากดั  

2556 – ปัจจุบนั ผูร่้วมก่อตั้ง บริษทั สยาม ซิลเวอร์ พลสั พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

2552 – 2555  หวัหนา้ฝ่ายลูกคา้ สถาบนั บริษทั หลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

2545 – 2551 หวัหนา้ฝ่ายกลยทุธ์การลงทุน บริษทั หลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ     7 ปี 2 เดือน 

จ านวนหุน้ในบริษทัท่ีถือครอง    -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ปี 2564   13/14    
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ข้อมูล ประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

 
 

ช่ือ   พลต ารวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชยั     อาย ุ55 ปี  สญัชาติไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการอิสระ 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเคนทกักีสเตต สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต จากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (นรต.43) 
การอบรม (IOD)  -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
   2564 - ปัจจุบนั ผูบ้ญัชาการ ส านกังานก าลงัพล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

2560 – 2563 รองผูบ้ญัชาการ ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2560 – 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์ 

คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2560 ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดันครปฐม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2557 – 2559 ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดันครนายก ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2556 – 2557 ผูบ้งัคบัการอ านวยการ ส านกังานส่งก าลงับ ารุง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2554 – 2556 รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ     3 ปี 11 เดือน 

จ านวนหุน้ในบริษทัท่ีถือครอง    -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ปี 2564   12/14 
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ข้อมูล ประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

 
 

ช่ือ   นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ ์  อาย ุ50 ปี  สญัชาติไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST.Thomas 
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 
การอบรม (IOD)  -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 2564 -  ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไทรทนั เอน็จี เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2564 - ปัจจุบนั        ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั 
2564 - ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั 
2564 - ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวยีน จ ากดั 
2564 - ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั 
2564 – ปัจจุบนั       กรรมการ บริษทั ไทรทนั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
2564 - ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั 
2560 – 2563 หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงิน บริษทั พลาสติคและหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 
2560 – 2560           หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงิน บริษทั ไทยโซลาร์เอน็เนอยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
2559 – 2560          ผูจ้ดัการวางแผนการเงินและภาษี บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
2551 – 2559 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานการเงินและการลงทุน บริษทั เนชั่น แนล  

    เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2551          ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายขายและการตลาด/ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายปรับ โครงสร้างหน้ี  

    บริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขมุวทิ จ ากดั 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ     1 ปี 1 เดือน 

จ านวนหุน้ในบริษทัท่ีถือครอง    -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ปี 2564   12/14  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2565 เปรียบเทยีบ ประจ าปี 2564 

 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 

บาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2565 ปี 2564 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

  เฉพาะกรรมการท่ีไม่มีต าแหน่งบริหาร 

     1.1.1 ประธานกรรมการ 

     1.1.2 กรรมการ 

 

 

 

50,000 บาท/เดือน/คน 

30,000 บาท/เดือน/คน 

 

 

 

50,000 บาท/เดือน/คน 

30,000 บาท/เดือน/คน 

1.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

      เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมจริง 

     1.2.1 ประธานกรรมการ  

     1.2.2 กรรมการ 

 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

15,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

15,000 บาท/คน/คร้ัง 

1.3 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

      เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมจริง 

     1.3.1 ประธานกรรมการชุดยอ่ย 

     1.3.2 กรรมการชุดยอ่ย  

 

 

15,000 บาท/คน/คร้ัง 

10,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

 

15,000 บาท/คน/คร้ัง 

10,000 บาท/คน/คร้ัง 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

 

ค่าตอบแทนในรูปเงินบ าเหน็จ โดย

บริษัทจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจากเงิน

ค่าตอบแทนท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัส้ินปี

ให้กบักรรมการแต่ละคน โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบติังานและระยะเวลาท่ี

ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง า น  โ ด ย เ ม่ื อ ร ว ม กั บ

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม

แลว้ ค่าตอบแทนโดยรวมยงัคงสามารถ

เปรียบเทียบไดก้บับริษทัจดทะเบียนท่ีมี

ขนาดใกลเ้คียงกนั 

ค่าตอบแทนในรูปเงินบ าเหน็จ โดย

บริษัทจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจากเงิน

ค่าตอบแทนท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัส้ินปี

ให้กบักรรมการแต่ละคน โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบติังานและระยะเวลาท่ี

ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง า น  โ ด ย เ ม่ื อ ร ว ม กั บ

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม

แลว้ ค่าตอบแทนโดยรวมยงัคงสามารถ

เปรียบเทียบไดก้บับริษทัจดทะเบียนท่ีมี

ขนาดใกลเ้คียงกนั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี  2565 เปรียบเทยีบ ประจ าปี 2564 

 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นเงิน จ านวน 6,590,000 บาท เท่ากบั

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นเงิน จ านวน 6,800,000 บาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

รายช่ือบริษัท 
งบการเงนิรายไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท  

ค่าบริการ

รายปี 

 

รวมค่า

สอบบญัชี  

ปี 2565 

 

เปรียบเทยีบค่า

สอบบญัชี 

ปี 2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 380,000 380,000 380,000 1,120,000 2,260,000 2,260,000 

บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 

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

บริษทั ไทรทนั พาวเวอร์ จ ากดั - - - - 90,000 90,000 

บริษทั ไทรทนั รีซอร์สเซส จ ากดั - - - - 80,000 80,000 

บริษทั ไทรทนั กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั - - - -  - 80,000 

บริษทั ไทรทนั ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - - - 80,000 80,000 

บริษทั ลูเซนท ์เอนเนอร์จี จ ากดั - - - - 80,000 80,000 

บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั - - - - 150,000 150,000 

บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั (BOI) - - - - - 65,000 

บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวยีน - - - - 150,000 150,000 

บริษทั อคัรวฒัน์ พลงังานพืชหมุนเวยีน (BOI) - - - - - 65,000 

บริษทั ทรานส์ ไทย เรลเวย ์จ ากดั - - - - 1,000,000 1,000,000 

 6,590,000 6,800,000 

 

รายช่ือผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั มรีายนามดงัต่อไปนี ้

(1) นางสาวกรทอง  เหลืองวไิล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7210 และ/หรือ 

(2) นายวลัลภ   วไิลวรวทิย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797 และ/หรือ 

(3) ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

รายละเอยีดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั รุ่นที ่5 

ของบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

1. รายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ประเภทของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)              

รุ่นท่ี 5 (“TRITN-W5” หรือ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย ไม่เกิน 2,225,510,387 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับ ไม่เกิน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20 % ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั จ านวน 11,127,551,934 หุน้ มูลค่าหุน้

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย 

วธีิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้  

วนัก าหนดรายช่ือเพ่ือสิทธิในการจอง

หรือไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

TRITN-W5 (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 

อตัราส่วนการจดัสรร 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษใหปั้ดท้ิง) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 จ านวน 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัได ้1 หุน้ (หน่ึงหุน้)  

ราคาการใชสิ้ทธิ ราคาหุน้ละ 0.25 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั (อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ) 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 หรือวนัท่ีคณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร

พิจารณาก าหนด หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 30 กนัยายน 2565 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 31  พฤษภาคม 2567 (ตรงกบัวนัหมดอายขุอง TRITN-W5) 
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ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัใชสิ้ทธิคือวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม 

ตลอดอาย ุTRITN-W5 โดยสามารถเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

โดยก าหนดวนัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ 5 วนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิ  

 

ยกเวน้การแจง้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการ

ใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ย ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุ

ท าการของบริษทั ใหก้ าหนดวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะน า TRITN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการ

ใชสิ้ทธิ          

บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม TRITN-W5 ท่ีออกและเสนอ

ขายในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน หุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและฐานะ

ของหุน้เทียบเท่ากบัหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์หน่ึง

ดงัต่อไปน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อ TRITN-W5 

ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

(1) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวม

หุน้หรือการแบ่งแยกหุน้ 

(2) เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใด ๆ ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาหุ้นท่ีค านวณได้

ตามวิธีการท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อน

การเสนอขายหุน้นั้น และเป็นวธีิการค านวณตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

(3) เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่โดย

ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

หรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าราคาหุ้นท่ีค านวณตามวิธีท่ีใช้ราคา

ตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคา

ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 

และเป็นวธีิการค านวณตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

ก. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู ้

ถือหุน้  

ข. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
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 ค. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 ท่ีท าให้ผลประโยชน์

ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม  

 

ทั้งน้ี บริษทัอาจตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ให้ เ พียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้

พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับหรือการ

เปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ 

ข้อก าหนดกรณีท่ีมีใบส าคัญแสดง

สิทธิเหลืออยู ่

บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ั้งจ านวน  

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ /หรือ บุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจในการ 

1) ก าหนดและเปล่ียนแปลง หลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใตข้อบอ านาจท่ี

กฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิ การก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

ราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ การเจรจา 

ตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง  ๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง รวมทั้ ง 

ด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบส าคญัแสดงสิทธิและ

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง

การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการ

แต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจช่วง รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ  ตามท่ีจ าเป็น

และเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีไดทุ้กประการ 

2)  บริษทัจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัรา

การใชสิ้ทธิ เวน้แต่ จะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
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2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดงันี ้ 

a. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

b. ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 

c. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุน้ (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution) 

 

ทั้งน้ี ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัต่อไปน้ี 

กรณีที ่1:  

o ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITON-W5 ทั้งจ านวน 

 

กรณีที ่2:  
o บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ทั้งจ านวน 

 
a. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

สูตรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = Qw/ (Qo+Qw) 
กรณีท่ี 1   เท่ากบัศูนย ์
กรณีท่ี 2  เท่ากบัร้อยละ 16.67 

b. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
สูตรการค านวณการลดลงของราคา = (Po – Pn) /Po โดยท่ี 
Po = ราคาก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 PavgQo/Qo  = 0.2446 บาท 
 Pavg  = ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ 
       บริษัท เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ระหว่างวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 –  
       วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 ซ่ึงเท่ากบั 0.2446 บาทต่อหุน้) 
 Pr  = ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 Qo  = จ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
 Qw  = จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
 Pn  = ราคาภายหลงัการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   (PavgQo/Qo+PrQw)/(Qo+Qw) = 0.2455 บาท 
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
กรณีที ่1 และกรณีที ่2  ไม่มีผลกระทบเน่ืองจากราคาภายหลังการขายใบส าคัญแสดงสิทธิสูงกว่า 
    ราคาก่อนการเสนอขาย 
 

c. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution) 
ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2565 

 
 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 

กุมภาพนัธ์ 2565 ระหวา่งเวลา 14.30 – 17.30 น. เก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 

1.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,161,029,408.80 

เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 

162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีไดจ้ดัสรรไวส้ าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA (ซ่ึงไม่รวมหุ้นท่ีออกและจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W4) 

1.2 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,144,755,193.40 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 

2,225,510,387 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

☑ แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ

ใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

2,225,510,387 

- 

0.10 

- 

2,225,510,387 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 
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2. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จ ะ ซ้ื อ หุ้ น ส ามัญขอ ง

บริษัท รุ่นท่ี  5 (TRITN-

W5) ซ่ึงออกและจัดสรร

ให้กับผู ้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ 

 

ไม่เกิน 

2,225,510,387  

 

อตัรา 5 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 ใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

เ สนอขาย ท่ี  0 

บาทต่อหุ้นโดย

ใบส าคัญแสดง

สิทธิ 1 หน่วย มี

สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น

สามญัได ้1 หุ้นท่ี

ราคา 0 .25 บาท

ต่อ 1 หุน้ 

โปรดดูรายละเอียดใน

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

               หมายเหต ุ ใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่เีศษของหุ้น 

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 หากมีเศษหุน้

สามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิง

ทั้งจ านวน 

ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจ านวน 1 หน่วย จากการ

ค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน ทั้งน้ี ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะ

ไดรั้บจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรรทั้งหมด บริษทั จะ

ด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวน

เท่าท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดล้งตวั  

นอกจากน้ีในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ และราคาการใชสิ้ทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุ

ไวใ้นเง่ือนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดงักล่าวท าใหเ้กิดเศษของจ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บตามใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัท้ิง 

 

3. ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารลดทุน เพิม่ทุน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 16 

มีนาคม 2565 (Record Date: RD) (ข้ึนเคร่ืองหมาย XM หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

ในวนัท่ี 15มีนาคม 2565 
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4. การขออนุญาตลดทุน เพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี 

4.1 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

4.2 บริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้ง

มากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

4.3 บริษทัจะด าเนินการยื่นจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนช าระแลว้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 

4.4 บริษทัจะด าเนินการและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิในส่วนทีเ่พิม่ทุน 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ท่ีจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนท่ีถือหุน้  

  

6 ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

บริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากกรณีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRIRN-W5 ไปใชเ้พื่อรักษาสภาพ

คล่องเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และเพื่อขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

 

7 ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 และในภายหลงัจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ TRITN-W5 เป็นหุ้นสามญัแลว้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประการนบัจากวนัท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีไดย้ืน่ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

8 รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการอนุมตัเิพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

-ไม่มี- 

 

9 ตารางระยะเวลาด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้ลดทุน เพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

  

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565  28 กมุภาพนัธ์ 2565 

2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  16 มีนาคม 2565 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 28 เมษายน 2565 



 

36 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

4 ด าเนินการยืน่ค  าขอจดมติลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 ว ัน นับ

แต่วนัท่ีท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้มีมติ 

5 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 16 มีนาคม 2565 

6 วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 วัน ท่ี  1 มิ ถุ น ายน 

2 5 6 5   ห รื อ วัน ท่ี

คณะกรรมการ และ/

ห รื อ ป ร ะ ธ า น

กรรมการบ ริหาร

พิจารณาก าหนด 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบนรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

________________________________________________________ 

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

          กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

 

สรุปรายละเอยีดวตัถุประสงค์ทีย่กเลกิและเพิม่เตมิใหม่ 

ของบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
• วตัถุประสงค์ ยกเลกิ จ านวน 14 ข้อ 

ล าดบั ข้อที ่ รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

 

12 

 

(19) 

(31) 

(40) 

 

(41) 

 

 

 

 

 

(42) 

 

 

(43) 

 

(44) 

 

(45) 

 

(48) 

(49) 

(53) 

 

 

(59) 

 

ประกอบกิจการโรงพิมพ ์รับพิมพห์นงัสือ พิมพห์นงัสือจ าหน่าย และออกหนงัสือพิมพ ์

ประกอบกิจการจดัสร้าง และจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ 

ประกอบกิจการรับจา้งบนัทึก หรือผลิต เทปบนัทึกเสียง เทปวิดีโอ ภาพยนตร์ และประกอบกิจการ

รับจา้งผลิตสายเทป วดีีโอ และสายเทปบนัทึกเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ผลิต แลกเปล่ียน ประมูลราคาเสนอซ้ือ เสนอขาย เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ 

จัดหามาหรือจ าหน่ายไปด้วยประการใด ๆ ซ่ึงสินคา้เทปบนัทึกเสียง วีดีโอเทป น ้ ายาลา้งหัวเคร่ือง

บันทึกเสียง และเคร่ืองเล่นวีดีโอ ตวัอุปกรณ์ลา้งหัวเคร่ืองบันทึกเสียงและเคร่ืองเล่นวีดีโอ เคร่ือง

บนัทึกเสียงเคร่ืองเล่นวดีีโอ เคร่ืองถ่ายเทปบนัทึกเสียง เคร่ืองถ่ายเทปบนัทึกภาพ เคร่ืองถ่ายวดีีโอเคร่ือง

ถ่ายภาพยนตร์ แผ่นเสียง แผ่นวิดีโอ เคร่ืองเล่นจานเสียง วิทยุ เคร่ืองรับวิทยุ โทรทศัน์ ไมโครโฟน 

เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองดูดฝุ่ น รวมทั้งอะไหล่ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ประกอบกิจการโรงงานผลิตสายเทปบนัทึกเสียงโรงงานผลิตเทปบนัทึกเสียงโรงงานผลิตตลบัเทป

บันทึกเสียงโรงงานผลิตสายเทปวีดีโอโรงงานผลิตวีดีโอเทปโรงงานผลิตตลับเทปวีดีโอและ

โรงงานผลิตสินคา้ต่าง ๆ ดงักล่าวในขอ้ (41) 

ประกอบกิจการรับจา้งท ารายการต่าง ๆ เพื่อการโฆษณาการบนัเทิง การประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริม

การขายทางสถานีวทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ ส่ิงตีพิมพ ์และส่ือโฆษณาทุกชนิด 

ประกอบกิจการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และส่ือ

โฆษณาทุกชนิด 

รับเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า ควบคุมการด าเนินรายการ และการจดัท ารายการในด้านการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายทางส่ือมวลชนทุกประเภท 

ผลิตและจ าหน่ายทั้งปลีกและส่งคอมแพก็คดิ์สก ์CD และเลเซอร์ดิสก ์LD 

ประกอบกิจการขายฟิลม์สไลด ์รับจา้งถ่ายสไลด ์รับจา้งก๊อบป้ีสไลด ์

ประกอบกิจการดา้นบริการส่งวิทยุกระจายเสียง หรือบริการส่งวิทยุโทรทศัน์ท่ีกระท าให้คล่ืนแฮรต

เซียนผา่นไปทางสายหรือส่ือตวัน าไฟฟ้า 

ประกอบกิจการรับจา้งเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมติดตั้ง ตรวจรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

บริการรับท า การฝึกสอบ และอบรมทั้งดา้นคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเปิดโรงเรียนฝึกสอนคอมพิวเตอร์ 

(ไม่เป็นการเรียนการสอนตามปกติ)  
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ล าดบั ข้อที ่ รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

13 

 

 

14 

(65) 

 

 

(70) 

ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตแผน่วงจรพิมพ ์(พรินต ์เซอร์กิต บอร์ด) ส่วนควบคุมอุปกรณ์และอะไหล่

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย เคร่ืองรับส่งวิทยุและโทรทศัน์ โทรศพัท์ เรดาร์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชท้างโทรคมนาคม นาฬิกา เคร่ืองค านวณ เคร่ืองไฟฟ้า และเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภท 

ประกอบกิจการค้าเคร่ืองฝึกสอนระบบคอมพิวเตอร์  เคร่ืองฝึกบินจ าลองท่ีควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฝึกยิงปืนใหญ่ เคร่ืองฝึกรถถงั เคร่ืองฝึกเรือรบ และเรือด าน ้ า เคร่ืองเรดาร์ทุกชนิด 

เคร่ืองโซน่า เคร่ืองช่วยการเดินอากาศบนเคร่ืองบิน และภาคพ้ืนดิน เคร่ืองมือน าร่องการเดินเรือ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอุตุนิยมวทิยาอุทกศาสตร์ ธรณีวทิยา เคร่ืองมือและวสัดุท าแผนท่ีทางบก ทาง

อากาศ และทางทะเล เคร่ืองแปลงความถ่ี เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิของเหลว และอากาศ เคร่ืองชั่ง 

เคร่ืองวดั เคร่ืองจบัเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองรับส่งระบบโทรคมนาคม และส่ือสารดาวเทียม เคร่ือง

ไมโครเวฟ เสา และสายอากาศทุกชนิด เคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองยนตด์ว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์

ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ ช้ินส่วน และการติดตั้งซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดงักล่าว 

 

• วตัถุประสงค์ เพิม่เตมิ จ านวน 11 ข้อ 

ล าดบั รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

 

รับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินรวมตลอดจนหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพ่ือ

น ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไปและใหมี้อ านาจวา่จา้งหรือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญในการบริหารสินทรัพยม์า

ด าเนินการบริหารสินทรัพยห์รือกระท าการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมา

ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

ด าเนินการทั้งปวงท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเก่ียวกบักิจการท่ีกล่าวขา้งตน้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประกาศ 

ก าหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวก็้จนกระท าการทั้งปวงท่ี

เก่ียวเน่ืองในการบริหารหรือฟ้ืนฟลููกหน้ีใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์เช่น ขายลูกหน้ี เป็นตน้ 

ใหกู้ย้มืเงินเพ่ิมเติมแก่ลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมา 

เรียกเก็บดอกเบ้ียส่วนลดค่าดอกเบ้ียและค่าบริการทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ปรับโครงสร้างหน้ีประนอมหน้ีลดหน้ีใหลู้กหน้ีตลอดจนตดัหน้ีสูญ 

ถือหุน้ในกิจการท่ีไดม้าจากการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

รับช าระหน้ีดว้ยการแปลงหน้ีเป็นทุน 

ประกอบกิจการรับจา้งบริหารสินทรัพย ์รวมถึงการรับจา้งเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี รับจ้างทวงถามหน้ี 

ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ตามปกติทางการคา้ของการรับจ้างบริหารสินทรัพยท่ี์บริษทัพึงประกอบได้ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารสินทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืน 
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ล าดบั รายละเอยีดวตัถุประสงค์ 

10 

 

 

11 

ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย ์รวมถึงกิจการอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัพึงประกอบไดต้ามประเพณีการคา้

ของบริษทั หรือซ่ึงพึงกระท าหรือมีอ านาจกระท า หรือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย์

หรือกฎหมายอ่ืน 

กระท าการอ่ืนใดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

หมายเหตุ  

ภายหลงัจากการยกเลิกและเพ่ิมเติมวตัถุประสงคเ์รียบร้อยแลว้ วตัถุประสงคฉ์บบัใหม่ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั 

(มหาชน) จะมีทั้งส้ิน จ านวน 68 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

 

                                                                                                       เขียนท่ี................................................................................. 

       วนัท่ี....................เดือน.......................... พ.ศ. ..................... 

 

ขา้พเจา้....................................................................สญัชาติ......... .........อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน............................................ ต าบล/แขวง

..............................อ  าเภอ/เขต....................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์...................... เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั                

ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม.....................................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนน

ไดเ้ท่ากบั..................................................................................เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงไดเ้ท่ากบั........................................เสียง 

 ขอมอบฉนัทะให้ 

1) ช่ือ...................................... ......................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................ถนน.........................................ต  าบล/

แขวง...............................อ  าเภอ/เขต................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ 

2) ช่ือ...................................... ......................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................ถนน.........................................ต  าบล/

แขวง...............................อ  าเภอ/เขต................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ 

3) ช่ือ...................................... ......................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................ถนน.........................................ต  าบล/

แขวง...............................อ  าเภอ/เขต................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ 

 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น        

ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผา่นการประชุมในรูปแบบส่ือออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

      ลงช่ือ...........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

         ลงช่ือ...........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

         ลงช่ือ...........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

         ลงช่ือ...........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหตุ :  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

                                     เขียนท่ี........................................................................... 

               วนัท่ี...................เดือน.......................... พ.ศ. ................  

 

ขา้พเจา้............................................................................สญัชาติ..................อยูบ่า้นเลขท่ี.....................ถนน.....................................ต  าบล/แขวง

.................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั................................ .........รหสัไปรษณีย.์.......................เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั

....................................................................เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงไดเ้ท่ากบั........................................เสียง 

ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โปรดใชข้อ้มูลตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) 

1) ช่ือ...................................... ......................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................ถนน.........................................ต  าบล/

แขวง...............................อ  าเภอ/เขต................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ 

2) ช่ือ.................................. ..........................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................ถนน.........................................ต  าบล/

แขวง...............................อ  าเภอ/เขต................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ 

3) ช่ือ...................................... ......................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................ถนน.........................................ต  าบล/

แขวง...............................อ  าเภอ/เขต................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือ 

 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 

2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผา่นการประชุมในรูปแบบส่ือออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 

วารท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564  

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง  

วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

 รับทราบ  

 

วาระท่ี 3  พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของ 

  ผูส้อบบญัชี 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2564 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนของบริษทั 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 5  

  (TRITN-W5) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,161,029,408.80 เป็นทุน 

  จดทะเบียน จ านวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้น 

  ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาการ เ พ่ิมทุนจดทะ เ บี ยนของบ ริษัท อีก  จ านวน  222,551,038.70 บ าท  จากทุนจดทะ เ บียน เ ดิม  จ านวน  

  1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน  

  2,225,510,387 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,225,510,387 หุ้น ไวเ้พ่ือรองรับการ 

  ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5.1 ช่ือกรรมการ นายณฐัดนยั อินทรสุขศรี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

5.2 ช่ือกรรมการ นายอดิพงษ ์ภทัรวิกรม 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 
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5.3 ช่ือกรรมการ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

5.4 ช่ือกรรมการ นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ ์

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 13  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 
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วาระท่ี 16 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

 

การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ

ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ..............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ...........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ...........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหตุ  

(ก) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(ข) ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะฉบบัน้ี โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่า

จ  านวนท่ีระบุไวไ้ด ้

(ค) ในกรณีท่ีมีวาระการพิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบส่ือออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
 

วาระท่ี................... เร่ือง............................................................. ...................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

วาระท่ี................... เร่ือง............................................................................................. ...................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

วาระท่ี................... เร่ือง............................................................................................ ....................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

วาระท่ี................... เร่ือง...................................... ............................................................................................. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  

 ไม่เห็นดว้ย 

 งดออกเสียง 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ...........................................................................ผูม้อบฉนัทะ  

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

 

ลงช่ือ...........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  

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

 



 

47 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 

ข้อมูลของกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ   นายณฐัดนยั  อินทรสุขศรี    อาย ุ67  ปี  สญัชาติไทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม (IOD)  DCP : Director Certification Program 92/2550 

AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2557 

ประสบการณ์ท างาน 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 2557 - 2561 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

   2557 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน บริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 2546 – 2557  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สยามซิต้ี ประกนัภยั  

    จ ากดั (มหาชน) 

   2546 – 2557 กรรมการ บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสมัพนัธ์  

     บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

2544 – 2554  อุปนายก สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ที.ไอ.ไอ. จ ากดั 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ     5 ปี 3 เดือน 

จ านวนหุน้ในบริษทัท่ีถือครอง    -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

       บริษทั เอกดบับลิวดีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ปี 2564   14/14 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

 

 

 

 

 

ช่ือ    พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อาย ุ75 ปี  สัญชาติไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาการบริหารพัฒนา)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญา 
  ปรัชญาดุษฎี 
  บัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลงังานและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน) มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ  (ประ เภททั่วไป)  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์   
   มหาวทิยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย 
การอบรม (IOD)  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 30/2546 

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

ประวติัการท างาน  2562 – ปัจจุบนั      สมาชิกวฒิุสภาไทย ชุดปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจุบนั  อุปนายกกิตติมศกัด์ิ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประสบการณ์ท างานในอดีต 2558 – 2560  สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  (สปท.)  ส านักงานเลขาธิการสภา 
      ผูแ้ทนราษฎร 

2555 – 2560  ประธานกรรมการบริหาร สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์รมหาชน) 
2556 – 2559  ประธานกรรมการ บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2559  ประธานกรรมการ บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฏร 
2556 – 2558  ท่ีปรึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูธ 

    ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
2556 – 2558  ประธานกรรมการ บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2556  กรรมการ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    5 ปี 3 เดือน 

จ านวนหุน้ในบริษทัท่ีถือครอง    -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ปี 2564  14/14 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 

ข้อบงัคบับริษัทเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 32. ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจะจดัประชุม ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ หรือในจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ 

ทอ้งท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีให้เรียกวา่ “ประชุมสามญั” การประชุม

สามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ีเดือน ภายหลงัการส้ินสุดของรอบปีทางการบญัชีของบริษทั  

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือมีผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่

หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คนซ่ึงมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามญัก็ได ้โดยใน

หนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึงเดือนนบัแตว่นัท่ี

ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือเชิญประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  

อน่ึง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

ข้อ 35. การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บ

ห้าคนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม  

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้หน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบั

ไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไป

ยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้การมอบ

ฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด และอยา่งนอ้ย

ใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี  

1) จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่ 

2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 



 

50 

ข้อ 37. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ี

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จและ

จ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนด สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือ

นดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค า

บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

ข้อ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัการ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มาจดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั     

ข้อ 40. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการไป ในระยะรอบปีท่ีผา่นมา  

ข. พิจารณาและอนุมติังบดุล 

ค. พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

ง. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

จ. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

ฉ. กิจการอ่ืนๆ  

ข้อ 41. บริษทัอาจเพ่ิมทุนของบริษทัไดด้ว้ยการออกหุน้ใหม่ โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม

ในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสีเรียยกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 42. บริษทัอาจจะเสนอขายหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน โดยการออกหุน้ใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้และอาจจะเสนอขายใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ตามส่วนจ านวนผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยูก่่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลอ่ืนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน

ก็ได ้โดยเป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 43. บริษทัจะลดทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการลดมูลค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้  ่าลงหรือลดจ านวนหุน้ให้

นอ้ยลงก็ได ้แต่จะลดทุนไปใหต้ ่ากวา่จ านวนหน่ึงในส่ีของทุนทั้งหมดไม่ได ้ในกรณีท่ีบริษทัขาดทุนสะสม และไดมี้การชดเชยผล
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การขาดทุนสะสมตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัแลว้ บริษทัยงัคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยูบ่ริษทัอาจลดทุนใหเ้หลือต ่า

กวา่จ านวนหน่ึงในส่ีของทุนทั้งหมดก็ได ้

การลดมูลค่าหุน้หรือลดจ านวนหุน้ดามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นจ านวนเท่าใด และดว้ยวธีิการอยา่งใด จะกระท าได้

ต่อเม่ีอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

ข้อ 44. เม่ือบริษทัประสงคจ์ะลดทุน ตอ้งมีหนงัสือแจง้การลดทุนไปยงัเจา้หน้ีของบริษทัท่ีบริษทัทราบภายในสิบส่ีวนั

นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ โดยก าหนดเวลาให้ส่งค าคดัคา้นภายในก าหนดสองเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้มตินั้น 

และใหโ้ฆษณามติดงักล่าวในหนงัสือพิมพภ์ายในก าหนดเวลาสิบส่ีวนัดว้ย 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 

ข้อปฎบิัตสิ าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีระบุไว ้มายงับริษทั

ภายใน วนัพุธที ่20 เมษายน 2565 เม่ือบริษทัไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายช่ือผูถื้อหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้ห้บริการจดัประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม

และคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท่ี์ท่านไดส่้งมาแจง้บริษทั โดยจะส่ง link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชุม  

 

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมประชุม ได ้2 วธีิดงัต่อไปน้ี 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวธีิส่งขอ้มูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวธีิส่งขอ้มูลทางเวปไซต ์หรือ QR Code  

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวธีิการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ 

ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13) โดยขอให้

ท่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่าน ใหช้ดัเจน ส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อ

หุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ 
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2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

• กรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-

Meeting) 

o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

• กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมแทน ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ในกรณี

เป็นนิติบุคคล) 

 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พร้อมเอกสารประกอบ

ต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้ริษทั วนัพธุที ่20 เมษายน 2565 

• ช่องทาง E-Mail:  tritn@ojconsultinggroup.com 

• ช่องทางไปรษณีย:์  บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษด์ิเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
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กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเวปไซต์หรือ QR Code 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผา่น Web Browser: Chrome โดยเขา้ไปท่ี 

 

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

 

https://tritn.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

 

2. กรอกขอ้มูลของผูถื้อหุน้ 

1. เลขท่ีบญัชีผูถื้อหลกัทรัพย ์

2. ช่ือ (ไม่ตอ้งระบุค าน าหนา้) หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลในช่องน้ี 

3. นามสกลุ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ใหใ้ส่ช่ือนิติบุคคลในช่องนามสกลุ) 

4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

5. แนบไฟลห์นงัสือรับรองบริษทั (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล)  

6. เลือกยอมรับเง่ือนไข และยนิยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

7. กด “ยนืยนั”  

3. ตรวจสอบช่ือผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ หากถูกตอ้งกรุณากรอกขอ้มูลของผูถื้อหุน้ 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

2. Email เพื่อรับ Link ส าหรับเขา้ร่วมประชุม 

3. เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 

4. เลือกประเภทการเขา้ร่วมประชุม 

i. เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผา่น E-AGM 

ii. มอบฉนัทะใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมประชุม ผา่น E-AGM 

iii. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

5. กด “ถดัไป” 
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กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บนัทึกรูปถ่ายผูถื้อหุน้ 

1.1 กดอนุญาตยอมรับใหเ้วปไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)  

 

 

 

 

 

 

1.2 ถ่ายรูปบตัรประจ าตวัประชาชนเตม็ใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทึก” 

• กรณีท่ีตอ้งการถ่ายอีกคร้ัง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

1.3 ถ่ายรูปผูถื้อหุน้พร้อมถือบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรูปตวัอยา่งท่ีปรากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทึก” 

• กรณีท่ีตอ้งการถ่ายอีกคร้ัง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

1.4 กด “ถดัไป” 

1.5 ระบบจะข้ึนขอ้ความ “ไดรั้บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้” ใหต้รวจสอบช่ือ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกคร้ัง 

1.6 กด “เสร็จส้ิน” 

 

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทัว่ไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 

1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มูลผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 

2. บนัทึกขอ้มูลผูรั้บมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ช่ือ-นามสกลุ ของผูรั้บมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 

b. ช่ือ-นามสกลุ ของผูรั้บมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 

c. แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูรั้บมอบฉนัทะ 

d. แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะท่ีมีการกรอกขอ้มูลและลงลายมือครบถว้น 

e. กด “ถดัไป” 

3. กด “ถดัไป”  

4. ระบบจะข้ึนขอ้ความ “ไดรั้บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้” ใหต้รวจสอบช่ือ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกคร้ัง 

5. กด “เสร็จส้ิน” 
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กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอสิระ 

1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มูลผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอร์มมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มูลและลงลายมือครบถว้น 

3. กด “ถดัไป”  

4. ระบบจะข้ึนขอ้ความ “ไดรั้บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้” ใหต้รวจสอบช่ือ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกคร้ัง 

5. กด “เสร็จส้ิน 

 

หมายเหตุ: ระบบรับแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 11 เมษายน 2565 หรือ

จนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ (ระบบไม่เปิดรับขอ้มูลในวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  

กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปล โดยผูถื้อหุ้น หรือ โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ในกรณี

เป็นนิติบุคคล)   

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เม่ือผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมและไดรั้บการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะ

ไดรั้บ E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชุมฯ ซ่ึงจะเป็น Link ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ 

ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีท่ียงัไม่ไดรั้บ E-Mail 

ดงักล่าวภายในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 ใหติ้ดต่อบริษทัโดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพมื์อถือผ่าน Web Browser: Chrome ดว้ยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบา้น

พ้ืนฐาน  

 

หมายเหตุ: กรณีเขา้ร่วมประชุมผา่นทางแท็บเลต็ (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ จะตอ้งติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ไดด้งัน้ี 

ระบบ iOS ระบบ Android 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.

videomeetings 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึงเวลา

ประชุมเท่านั้น  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขท่ีบตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผา่นระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น กรณีท่ีไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือวา่ท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็น

ดว้ยโดยทนัที (ใชว้ธีิการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีเหตุขดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัทท่ี์ระบุไวใ้น E-Mail ท่ีจดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท่้าน 

 

*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มกีารจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดมิ 

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดนิทางมาทีบ่ริษัท*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ  

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะ

ท่านอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) โดยระบุผูรั้บมอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวพ้ร้อมเอกสารประกอบ 

ใหบ้ริษทั วนัพุธที ่20 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

• ช่องทาง E-Mail:  tritn@ojconsultinggroup.com 

• ช่องทางไปรษณีย:์  บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษด์ิเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

หมายเหตุ: กรณีท่ีผูถื้อหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามท่ีท่านได้

ระบุมาในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ 

Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มูลต่อไปน้ี  

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผูม้อบ

ฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้

อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูรั้บมอบอ านาจ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 

(ถา้มี) 
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3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทo 

4. หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มูล ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

• อีเมล:์ secretary@triton.co.th 

• โทรศพัท ์: 02-553-5000 ต่อ 333 

• ทางไปรษณีย:์ เลขานุการบริษทั 

บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม  

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 

 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด  ๆ  ซ่ึงจะ

พจิารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วธีิ ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าใหบ้ริษทัก่อนวนัประชุม ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

• อีเมล:์ secretary@triton.co.th 

• โทรศพัท:์ 02-553-5000 ต่อ 333 

• ทางไปรษณีย:์ เลขานุการบริษทั 

บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม  

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุช่ือ

และนามสกุล พร้อมแจง้วา่เป็นผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งค าแนะน าหรือ

ค าถามทุกคร้ัง บริษทัเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชุม ดงัน้ี 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนท่ีอุปกรณ์ของตนเอง 

หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคุมระบบส่งค าเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากท่ีสนทนา

เสร็จทุกคร้ัง (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมท่ีถูกจดัส่งไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม) 
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ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชุมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. เร่ืองการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการ

บริษทัเพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เร่ืองขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีท่ียืนยนัตวัตน

อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัทท่ี์ระบุไวใ้น E-Mail 

ท่ีจดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท่้าน 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13 
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

Acceptance for the invitation of online meeting of TRITON HOLDING PPUBLIC COMPANY LIMITED 
 

วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 
                                                                                                                   Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง... .............................................. 
I/We,                                                     Identification Card/Passport number 
สญัชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ต  าบล/แขวง...................................... 
Nationality             Residing at No.               Road                                 Sub district 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั........................................ ........รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of TRITON HOLDING PPUBLIC COMPANY LIMITED 
                     โดยถือหุ้นรวมทั้งส้ิน ........................................................................................ หุ้น 
                      Holding the total amount of                                                                               shares  

 
ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุ้น/Shareholder  

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

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
                         I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
 f 
                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
 E-Mail        Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบุ) 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพ่ือยนืยนัตวัตน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 
                        Please submit the required document per an attachment 13 by April 20,2022 
                 (5)  เม่ือไดรั้บการยนืยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอีเมลท่ีท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 14 
ขั้นตอนการส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใหค้วามเห็น และหรือส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมผู ้

ถือหุน้ถึงคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งความเห็น และ/หรือค าถามมายงับริษทัได้

ตามช่องทางดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีความเห็น และหรือค าถาม กรุณาใหข้อ้มูลของท่าน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์เบอร์โทรสาร และอีเมล (ถา้มี) ท่ีบริษทัสามารถติดต่อได ้

- ความเห็น และหรือค าถามท่ีประสงคจ์ะสอบถาม พร้อมดว้ยเอกสาร และขอ้มูลประกอบ (ถา้มี) 

 

2. ช่องทางในการส่งความเห็น และ/หรือค าถาม 

- อีเมล:์ secretary@triton.co.th 

 

3. ช่วงเวลาท่ีเปิดรับความเห็น และ/หรือค าถาม 

บริษทัเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้ส่งความเห็น และ/หรือค าถามเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัท่ี 25 

เมษายน 2565 

 

4. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมความเห็น และ/หรือค าถาม และส่งใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการบริหารท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาและตอบค าถามดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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แบบฟอร์มค าถามและข้อเสนอแนะ 

 

ช่ือ-นามสกลุ..................................................................................................................................... 

 ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

 รับมอบฉนัทะจาก........................................................................................................................ 

 

ค าถามหรือข้อเสนอแนะในวาระที.่...................................................... 

 

ค าถามหรือข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 


