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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ของ 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

เวลา และสถานที ่

 เวลา และสถานที ่

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 

เวลา 14.00 น. โดยวธีิการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) พล.อ.เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ประธานกรรมการ  

2) นายณฐัดนยั   อินทรสุขศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3) นางสาวหลุยส์  เตชะอุบล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ี 

     บริหาร 

4) นายวรพงษ ์  วฒิุพฤกษ ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท 

1) พล. ต. ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชยั กรรมการอิสระ 

2) นางซ่ิว ซาน  ทาน  กรรมการอิสระ 

3) นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 70 ของกรรมการทั้งหมด 

 

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นายสญัญา  กาญจนวทิย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนดค์อน 

     สตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2) นางนฤมล  ฉตัรตะวนั ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั ไทรทนั เอน็จีเนียร่ิง แอนดค์อน 

    สตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

3) นางสาวพิชญสิ์นี วงศป์ราโมทย ์  เลขานุการบริษทั 

 

ทีป่รึกษากฎหมายของบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

 นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล  บริษทั ท่ีปรึกษาไทย จ ากดั 



 

 

2 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

 นางสาวกรทอง  เหลืองวไิล   บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

 

เร่ิมการประชุม  

 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม และได้

แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีอยูใ่นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงจดัประชุมแบบ E-Meetingหลงัจาก

นั้น ประธานไดม้อบหมายใหน้ายธรากร จนัทร์เกิด ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม  

 ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 38 

ราย นบัจ านวนหุ้นได  ้4,137,446,122 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 11,127,551,934 หุ้น หรือคิด

เป็นร้อยละ 37.1820 ของ ครบเป็นองคป์ระชุมซ่ึงตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 35 ของบริษทัซ่ึงก าหนดวา่ จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 ผูด้  าเนินการประชุม ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมให้ท่ีประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการ

สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากการประชุมคร้ังน้ี เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบตัรลงคะแนน  ในการ

ลงคะแนนเสียงขอใหผู้ถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพ่ือลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน 1 นาที เม่ือกดลงคะแนนแลว้ 

ระบบจะมีขอ้ความ pop up สอบถามวา่จะยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือยืนยนัการลงคะแนน หากตอ้งการ

เปล่ียนการลงคะแนน สามารถท าไดโ้ดยการกดคะแนนใหม่อีกคร้ังก่อนการปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆส าหรับผูถื้อหุน้

ท่ีเข้าประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต ให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปท่ีโปรแกรม E-Voting และเม่ือ

ลงคะแนนแลว้ ใหส้ลบักลบัมาท่ีหนา้ต่าง E-meeting ท่ีโปรแกรม Zoom เพ่ือเขา้ร่วมประชุมต่อไป และเพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาใน

การประชุม และง่ายต่อการนบัคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามท่ีตอ้งลงคะแนนเสียง บริษทัจะตรวจนบัคะแนนเสียงของผูถื้อ

หุน้เฉพาะผูท่ี้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยคะแนนเสียงท่ีเหลือบริษทัจะถือวา่เป็นคะแนนเสียง

ท่ี เห็นด้วย ทั้ งหมด การนับคะแนนเสียง จะนับตามท่ีผูถื้อหุ้นลงคะแนนใน E-Voting และคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียง

ล่วงหน้าในหนงัสือมอบฉันทะ โดยผูรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงใน E-Voting กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม 

สามารถท าไดโ้ดยการส่งขอ้ความผ่านช่อง Chat ในโปรแกรม Zoom กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามดว้ยวาจา ให้ไปท่ีเมนู 

Participant และกดเคร่ืองหมายยกมือ เม่ือผูด้  าเนินการประชุมขานช่ือของผูถื้อหุ้นท่ียกมือเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการเปิด

ไมโครโฟนเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม โดยผูถื้อหุ้นตอ้งกด unmute ในอุปกรณ์ของตนเพื่อสอบถาม หากไม่สามารถสนทนา

ไดภ้ายใน 1 นาที ขอใหเ้ปล่ียนเป็นสอบถามผา่นช่อง Chat แทน 

 ในการสอบถามทุกช่องทาง ขอใหร้ะบุช่ือ นามสกลุ สถานะของการเขา้ร่วมประชุม (ประชุมมาดว้ยตนเอง/มอบ

ฉนัทะ) ก่อนสอบถามทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์ในการบนัทึกรายการประชุม 

 ทั้ งน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส่้งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นส่ง

ค าถามแต่อยา่งใด ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้ถามค าถามภายใน 1 นาที บริษทัจะด าเนินการประชุมในวาระต่อไป แต่ผูถื้อหุน้ยงั

สามารถส่งค าถามทางช่อง Chat ได ้ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะไดน้ ามาอ่านในภายหลงั  
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 บริษทัไดเ้ปิดให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา

เช่นกนั 

 ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ขอกล่าวถึงการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC ซ่ึงบริษทัไดเ้คยประกาศเจตนารมย์เขา้เป็นหน่ึงในแนวปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตไปแลว้ ปัจจุบนั บริษทัอยูร่ะหวา่งการสรรหาผูมี้ความรู้ความสามารถในการก ากบั

ดูแลโครงการให้เป็นไปตามเจตนารมยข์อง CAC เพ่ือท่ีจะขอรับการรับรองเป็นแนวร่วม CAC ต่อไปในอนาคต อยา่งไรก็

ตาม บริษทัยงัคงยึดถือแนวทางแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีและการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรมและ

จริยธรรม เพ่ือน าไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และจะไดด้ าเนินการสานต่อโครงการน้ีและน ารายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ต่อไป 

 หลงัจากนั้น ท่ีประชุมไดเ้ร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือวนัที ่27 เมษายน 2564 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 แลว้

เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม และไดน้ าส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมให้กบัท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ได้

บนัทึกโดยถูกตอ้งตามหลกัการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ต่อไป 

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

 มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วย

คะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้ 

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,137,446,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,137,446,122 100 
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วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานประจ าปี 2564 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา ปรากฏตาม

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ซ่ึงไดจ้ดัส่งในรูปแบบ QR Code ให้กบัผูถื้อหุน้เพ่ือศึกษาขอ้มูล 

และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ใน

รอบปีท่ีผา่นมา  

 ทั้งน้ี วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 เพ่ือให้ท่านผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีการเงิน ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของปี 2564 ต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 โครงสร้างรายไดข้องบริษทั มาจาก 3 ธุรกิจหลกั คือ Oil and gas infrastructure กลุ่มงานน้ีเป็นงานวิศวกรรมใต้

ดิน งานก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อส่งน ้ า ท่อส่งน ้ ามนัใตดิ้น ท่อร้อยสายไฟใตดิ้น ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นแกนหลกัในสร้างรายได้

ประมาณ 62% ธุรกิจท่ีเขา้มาต่อยอดในงานก่อสร้างอีกกลุ่มงานคืองานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินรถไฟ การวางราง วาง

ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร รวมถึงการซ่อมบ ารุงราง เป็นธุรกิจท่ีบริษทัคาดวา่จะสร้าง New S Curve 

และกลุ่มท่ี 3 คือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงปัจจุบนัก าลงัการผลิตเพ่ิมเป็น 7.9 เมกะวตัต์ เน่ืองจากมีโรงไฟฟ้า

ใหม่ท่ีสร้างเสร็จในระหวา่งปี มีก าลงัการผลิต 4.9 เมกกะวตัต ์กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มสร้างรายไดส้ม ่าเสมอในอนาคต 

 ในปี 2564 มีเหตุการณ์ส าคญั ดงัน้ี 

 - บริษทัประสบความส าเร็จในกลุ่มงาน Rail and Train ซ่ึงมีงานใหม่ประมาณ 457 ลา้นบาท แบ่งเป็น 3 งานหลกั

คือ งาน Signaling & telecommunication งาน Pipe jacking และ Food factory renovation and equipment relocation  

 - มีการแปลงสภาพ warrant ของบริษทัท่ีครบก าหนดแปลงสภาพในปี 2564 เป็นหุน้สามญั 1,480 ลา้นหุน้ ท าให้

มีกระแสเงินสดเขา้มาในบริษทั 370 ลา้นบาท 

 - บริษัทได้มีการรับรู้รายได้ทางบัญชีรายการใหญ่ ซ่ึงเป็นรายการท่ีจะเกิดข้ึนคร้ังเดียว จากการตั้งด้อยค่า

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยประมาณ 116 ลา้นบาท  

 ผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2564 โดยสรุป  

 - รายไดร้วมของบริษทั 685 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน 1,418 ลา้นบาท หรือลดลง 51% รายได ้685 ลา้นบาท มา

จากธุรกิจก่อสร้าง 537 ลา้นบาท มาจากธุรกิจไฟฟ้า 84 ลา้นบาท  

 - รายไดจ้ากงานก่อสร้างลดลง 59% ในขณะท่ีรายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 89.97% ในปี 2564 บริษทัพยายาม

สร้างงานในกลุ่มก่อสร้างใหม้ากข้ึน ทั้งงาน infrastructure งาน civil งานรถไฟ ขณะเดียวกนัก็พยายามท างานก่อสร้างท่ีมีอยู่

ในมือให้คืบหน้าไปตามก าหนด ในช่วงคร่ึงปีแรก โครงการต่างๆทั้ งภาครัฐและเอกชนคืบหน้าไปได้ช้าเน่ืองจาก

สถานการณ์โควิด แต่ในช่วงคร่ึงปีหลงัต่อเน่ืองถึงไตรมาสแรกของปีน้ีก็เร่ิมมีโครงการต่างๆเกิดมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม จาก

การท่ีบริษทัทะยอยไดง้านเพ่ิมข้ึนในช่วงปลายปีท่ีแลว้ ต่อเน่ืองถึงตน้ปีน้ี ท าให้ปัจจุบนับริษทัมี backlog ประมาณ 2700 

ลา้นบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีงานในมือเพียง 1,200 ลา้นบาท 
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 - ในปี 2564 บริษทัรับรู้รายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวสองรายการใหญ่ คือ การตั้งดอ้ยค่าบริษทัย่อย 116 

ลา้นบาทและการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 จ านวน 82 ลา้นบาท กลุ่มน้ีเป็นค่าใชจ่้ายทางบญัชีท่ี

เกิดข้ึนคร้ังเดียว และมีการรับรู้ผลขาดทุนจากธุรกิจไฟฟ้า 38 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลกระทบจากโครงการใหม่ท่ีเสร็จในระหวา่ง

ปีและเหตุการณ์น ้ าท่วม และการหยดุซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าในช่วงไตรมาส 3-4 ท าใหโ้ดยรวมบริษทัมีผลขาดทุนในส่วนของ

บริษทัใหญ่ 400 ลา้นบาท เทียบกบัก าไร 35 ลา้นบาทในปีก่อน 

 - กลุ่มงานก่อสร้าง รายไดร้วม 537 ลา้นบาท เทียบกบั 1,300 ลา้นบาทในปีก่อน มีผลขาดทุนขั้นตน้ 176 ลา้นบาท 

เกิดจากความล่าชา้ในงานก่อสร้าง และผลกระทบจากการลดมูลค่างาน 36 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว 

 - Outlook ของกลุ่มงานก่อสร้างส าหรับปี 2565 บริษทัมีปริมาณงานในมือเพ่ิมเป็น 2,700 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั 

1,200 ลา้นบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี เป็นงาน oil and gas ประมาณ 79% งานรถไฟ 16% ในส่วนของกระแสเงิน

สด บริษทัมีกระแสเงินสดในมือมากพอท่ีจะสนบัสนุนงานก่อสร้าง ในส่วนโครงสร้างทางการเงิน บริษทัมีอตัรส่วนหน้ีสิน

ต่อทุนประมาณ 0.62 เท่านั้น ท าให้บริษทัมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัหาสินเช่ือเพ่ือสนบัสนุนการท างานในปีน้ีต่อเน่ืองถึง

ปีหนา้ 

  หลงัจากนั้น นายสญัญา กาญจนวทิย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์คอนสตรัคชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) ไดร้ายงานเก่ียวกบัโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

 - ส าหรับโครงการใน pipeline ท่ีบริษทัคาดวา่จะเขา้ร่วมประมูลประมาณ 17,600 ลา้นบาทนั้น คาดวา่บริษทัจะ

ไดรั้บงานประมาณ 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงจะท าให ้backlog เพ่ิมเป็น 5,200 ลา้นบาท 

 - ส าหรับ backlog แบ่งออกเป็นส่วนของบริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,290 

ลา้นบาท และมีส่วนของงานรถไฟ 430 ลา้นบาท 

- งานท่ีบริษทัใหค้วามสนใจจะแบ่งเป็น งานของเอกชน ประเภท งาน HDD งาน pipe jacking งาน pipeline ต่างๆ 

และงาน infrastructure ส่วนงานของภาครัฐ มีงานประปานครหลวง ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนคูค่า้กบัการประปานครหลวงได้

เพ่ิมข้ึนในงานวางท่อประธาน ท าให้บริษทัเขา้ไปรับงานกบัการประปานครหลวงไดโ้ดยตรงเพ่ิมข้ึน อีกส่วนหน่ึงคืองาน

ของกลุ่ม ปตท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนคู่คา้ในงานท่อแกส ในงานเช่ือมท่อแกสกบัท่อประธาน ท าให้สามารถรับงานจาก 

ปตท โดยตรงเพ่ิมไดอี้ก 

หลงัจากนั้น ไดน้ าเสนอความคืบหนา้ของโครงการก่อสร้างต่างๆใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า ในปี 2564 บริษทัไดก่้อสร้างโรงไฟฟ้าแลว้เสร็จตามแผนงาน และไดส้ร้างเครือข่ายของน ้า 

Vinasses เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดแคลน ส่วนแผนงาน Operation Excellence ก็ยงัคงให้ความส าคญั ทั้งในการซ่อม

บ ารุงตามก าหนดเวลา การเตรียมอะหลัย่ให้มีความพร้อม การมีระบบการรายงานและการน าขอ้มูลท่ีได้มาใช้ในการ

วเิคราะห์ ในปี 2564 โรงไฟฟ้ามี out put นอ้ยลง เน่ืองจากสาเหตุสองประการ คือ ช่วงฤดูฝนของปีท่ีแลว้มีฝนตกหนกัและมี

น ้ าท่วม และในช่วงไตรมาส 3 ต่อ ไตรมาส 4 โรงไฟฟ้าหนองรีมีการซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่จนตอ้งหยดุการผลิต นอกจากน้ี ค่า 

FT ในปี 2564 ลดลงตลอดปี ในปี 2565 มีการปรับค่า FT เพ่ิมข้ึนตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม และจะปรับอีกคร้ังในวนัท่ี 1 

พฤษภาคม เม่ือพิจารณาความพร้อมของหน่วยผลิตและแนวโน้มค่า FT ท่ีปรับข้ึน น่าจะส่งผลกระทบทางบวกต่อธุรกิจ

ไฟฟ้า 
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ในปี 2564 รายไดจ้ากการขายไฟเพ่ิมข้ึนจาก 44 ลา้นบาท เป็น 84 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 89% แต่สุทธิแลว้ยงัขาดทุน 23 

ลา้นบาท เน่ืองจากเหตุการณ์ฝนตกหนกัและการปิดซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าหนองรี 

บริษทัมีรายไดอ่ื้น 49.63 ลา้นบาท เพ่ิมจาก 37 ลา้นบาท หรือเพ่ิม 33% ส่วนใหญ่มาจากการขายอะหลัย่และ ค่าเช่า  

- ในส่วนของสินทรัพย ์เงินสดในมือเพ่ิมสูงข้ึนจาก 467 ลา้นบาท เป็น 475 ลา้นบาท 

- ส่วนของเจา้ของ 1,649 ลา้นบาท เทียบกบัหน้ีสินรวม บริษทัมีอตัรส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีต ่าเพียง 0.62 เท่า 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

 มต ิทีป่ระชุมรับทราบผลการด าเนินงานในปี 2564 ตามทีเ่สนอ  

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อท่ีประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัรายงานประจ าปี 2564  ซ่ึงงบแสดงฐานะ

ทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี คือ บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบ

บญัชี จ ากดั และผ่านการพิจารณาสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2565 และผ่านการพิจารณาให้

ความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 แลว้  

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี  

 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกจิการ งบแสดงฐานะทางการเงนิ

และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชี ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้ 

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,137,446,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,137,446,122 100 
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วาระที ่4  พจิารณาการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

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

ก าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน

นอกจากเงินก าไรมิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมีขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล และไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมาย  

 จากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน เฉพาะกิจการ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 109,796,138 บาท บริษทัจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2564 ใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้จ ากดัของกฎหมาย 

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2564 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี  

 

มต ิทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,137,446,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,137,446,122 100 

 

วาระที ่5   พจิารณาโอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นจ านวน 103,385,346.36 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสะสมซ่ึงตามกฎหมายเป็นเหตุใหบ้ริษทัไม่

สามารถจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ 

 ปัจจุบนั บริษทัมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน

ทั้งส้ิน 103,385,346.36 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 860,846,281.20 บาท บริษทัสามารถน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นดงักล่าวไป

หักลา้งกับขาดทุนสะสมได ้ซ่ึงภายหลงัจากด าเนินการแลว้ บริษทัจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือ 757,460,934.84 บาท 

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอให้น าเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 

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

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี  
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 มต ิทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิห้โอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นจ านวน 103,385,346.36 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ

บริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,137,446,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,137,446,122 100 

 

วาระที ่6.  พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

รุ่นที ่5 (TRITN-W5)  

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงว่า บริษทัมีธุรกิจหลกัอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง จึงมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนจ านวนมากเพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างราบร่ืนและต่อเน่ือง ดงันั้น การ

บริหารเงินทุนย่อมมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษทัได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการบริหารงาน

ก่อสร้างท่ีบริษทัไดรั้บงานเขา้มา จึงตอ้งมีการวางแผนการใชเ้งินทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซ่ึงวิธีการระดมทุนถือเป็น

ส่วนหน่ึงของการบริหารแผนการใชเ้งินของบริษทั บริษทัจึงเลือกท่ีจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (TRITN-W5) โดยคาดวา่จะสามารถน าเงินจากการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิมาบริหารจดัการตาม

แผนท่ีวางไวไ้ด ้เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 โดยสรุปมี

ดงัน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) จ านวนไม่เกิน 2,225,510,387 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(กรณีมีเศษหุ้นใหปั้ดท้ิง) และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุน้ และอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ) ใบสคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย โดย

บริษทัไดก้ าหนดออกและเสนอขายในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 และก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ทั้งน้ี 

บริษทัไดก้ าหนดสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใน วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่ง

รายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 ตามเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 

 มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน            

โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) รุ่นที ่5 (TRITN-W5) จ านวน 2,225,510,387 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิโดยไม่คดิมูลค่า ในอตัราส่วน 



 

 

9 

5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง ดงันี ้

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,137,446,122 99.9855 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง 600,000 0.0145 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

วาระที ่7.  พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน  16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน  1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้น า

ออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

  ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

  ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงวา่ สืบเน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ไดมี้

มติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ประเภท ดงัน้ี 

(1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 3 (TRITN-W3) ซ่ึงปัจจุบนัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

TRITN-3 หมดอายแุลว้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 โดยมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W3 มาใช้

สิทธิแปลงสภาพและบริษทัไดอ้อกหุน้สามญัใหไ้ปรวมทั้งส้ิน 1,493,973,527 หุน้ ดงันั้น บริษทัคงเหลือ

หุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 112,742,154 หุน้ 

(2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงออกและจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 (TRITN-WA) ปัจจุบนัใบส าคญัแสดงสิทธิ TRIRN-WA หมดอายแุลว้เม่ือ

วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2564 ปรากฎไม่มีผูใ้ดมาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ดงันั้น บริษทัจึงยงัคงเหลือ

หุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 50,000,000 หุน้ 

 เม่ือใบส าคญัแสดงสิทธิทั้ งสองรุ่นได้หมดอายุลงแลว้ บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งลดทุนในส่วนท่ีเตรียมไว้

รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไม่สามารถจ าหน่ายไดอ้อก จึงขอ

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัท จ านวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,144,755,193.40 บาท โดยมีทุนช าระแลว้ จ านวน 1,112,755,193.40 

บาท แบ่งออกเป็น 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นสามญัท่ีคงเหลือและบริษทัไม่ไดล้ดทุนไป

พร้อมกบัการลดทุนในคร้ังน้ี จ านวน 320,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คือ หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีบริษทัจดัสรร

ไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 4 (TRITN-W4)  
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 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการลดทุนของบริษทั จ านวน 16,274,215.40 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการ

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

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 

 มต ิประชุมมมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,161,029,408.80 บาท เป็น 1,144,755,193.40 บาท 

โดยวธีิการตดัหุ้นสามญัทีย่งัมไิด้น าออกจ าหน่าย จ านวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เอกฉันท์ ดงันี ้

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,138,046,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

วาระที ่8.  พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด ทะเบียน

ของบริษัท 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงวา่ ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่ เม่ือบริษทัลดทุนจด

ทะเบียน บริษทัจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบียน ดังนั้ น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนใหม่ ดงัน้ี  

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

หา้พนัหน่ึงร้อยเกา้สิบสามบาทส่ีสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 11,447,551,934      หุน้ (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยส่ีสิบเจ็ดลา้นห้าแสน

หา้หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยสามสิบส่ีหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั                           11,447,551,934       หุน้ (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยส่ีสิบเจ็ดลา้นห้าแสน

หา้หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยสามสิบส่ีหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                                   -ไม่มี- หุน้ ( - ) 
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 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 

 มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,138,046,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

วาระที ่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 ไว้เพ่ือรองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

รุ่นท่ี 5 (TRITN-W5) ดงันั้น เพ่ือเป็นการรองรับการใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัจึงตอ้งเพ่ิมทุนอีก จ านวนไม่เกิน 2,225,510,387 

หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 

2,225,510,387 หุน้ ดงักล่าวน้ี ไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5  

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทัอีก 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 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

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

  ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 
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 มต ิ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดมิ 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TRITN-W5 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,138,046,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

วาระที่ 10. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัท 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงวา่ ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่ เม่ือบริษทัเพ่ิมทุน

จดทะเบียน บริษทัจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน ดงันั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหม่ ดงัน้ี  

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

พนัสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 13,673,062,321 หุน้ (หน่ึงหม่ืนสามพนัหกร้อยเจ็ดสิบสามลา้นหก

หม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเอ็ดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั                           13,673,062,321 หุน้ (หน่ึงหม่ืนสามพนัหกร้อยเจ็ดสิบสามลา้นหก

หม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บเอด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                                   -ไม่มี- หุน้ ( - ) 

 

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 
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 มต ิทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิห้แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน

ตามข้อ 8. ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,138,046,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตั้งกรรมการเดมิทีค่รบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อ

อกีหนึ่งวาระ 

 เพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดแ้ก่ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี              

นายอดิพงษ ์ภทัรวิกรม พล. ต. ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชยั และนายวรพงษ ์วฒิุพฤกษไ์ดอ้อกจากห้องประชุมก่อนเร่ิมการ

พิจารณา 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18. ก าหนดวา่ในการประชุมสามญั 

ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็น

สามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสามโดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับ

ต าแหน่งอีกก็ได ้ 

 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ จ านวน 4 

ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (3) พล. ต. ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ และ (4) นายวรพงษ์                     

วฒิุพฤกษ ์กรรมการ 

 บริษทัไดจ้ดัส่งประวติัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ของกรรมการทั้งส่ีท่าน ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาท่ีให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

เลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ (1) นายณฐัดนยั อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ ์

ภทัรวกิรม  (3) พล. ต. ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชยั และ (4) นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกหน่ึงวาระ 

 ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยแยกลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้

ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  
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มต ิทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัเิลือกตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออกีหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

 (1) นายณฐัดนยั อินทรสุขศรี 

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,125,485,922 99.6965 

ไม่เห็นดว้ย 12,560,200 0.3035 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

 (2) นายอดิพงษ ์ภทัรวกิรม   

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,125,485,922 99.6965 

ไม่เห็นดว้ย 12,560,200 0.3035 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

 (3) พล. ต. ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชยั 

 

 (4) นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ ์  

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,125,485,922 99.6965 

ไม่เห็นดว้ย 12,560,200 0.3035 

งดออกเสียง - 0 

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,125,485,922 99.6965 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง 12,560,200 0.3035 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 
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บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

 ภายหลงัจากการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานไดเ้ชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียกลบัเขา้มาในห้องประชุมเพ่ือ

ด าเนินกการประชุมต่อ 

 

วาระที ่12  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผู ้ด าเนินการประชุม รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 16 ก าหนดว่า ในการก าหนด

ค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2565 โดยมีวงเงินจ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เป็นวงเงินเดียวกบัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ในปีท่ีผา่นมา โดยค่าตอบแทนแบ่งเป็นสองส่วน ดงัน้ี 

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

ค่าตอบแทนในรูปเงินบ าเหน็จ โดย

บริษัทจะจัดสรรเงินบ าเหน็จจากเงิน

ค่าตอบแทนท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัส้ินปี

ให้กบักรรมการแต่ละคน โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบติังานและระยะเวลาท่ี
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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 

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 

 

 คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีใหน้ าเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจ าปี 2565 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี  

 

 มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2565 ตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเอก

ฉันท์ ดงันี ้ 

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,138,046,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

วาระที ่12 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 พร้อมก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัและคดัเลือกเขา้มาท า

หน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัในหลายๆ  ดา้นประกอบกนั เห็นวา่ 

นางสาวกรทอง เหลืองวไิล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7210 และ/หรือนายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั 

เป็นผูต้รวจสอบท่ีมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ และมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม รวมทั้งในปี 2564 ท่ีผา่นมานั้น บริษทั  ดีลอยท ์

ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูต้รวจ

สอบบัญชีของบริษทั ประจ าปี 2565 พร้อมกับก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั จ านวน 2,260,000 บาท ค่าตอบแทนของ

บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2565 จ านวน 2,260,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ย จ านวน 4,330,000 บาท รวมค่าตอบแทน

ของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2565 จ านวน 6,590,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

การแต่งตั้งใหน้างสาวกรทอง เหลืองวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7210 และ/หรือนายวลัล วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรับ
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อนุญาตเลขท่ี 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข คนใดคนหน่ึง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ 

โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย พร้อมก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวม

เป็นเงินจ านวน 6,590,000 บาท ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 

 

 มต  ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/

หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 และอนุมตัค่ิาตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงนิ 6,590,000 

บาทตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้ 

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,138,046,122 100 

ไม่เห็นดว้ย - 0 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

วาระที ่14.  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท  

ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงว่า เน่ืองดว้ยท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้การปรับเปล่ียนการด าเนินธุรกิจ อีกทั้ง วตัถุประสงค์

ของบริษทัในปัจจุบนับางขอ้นั้นมีความลา้สมยั ไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ข

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัเพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั และเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการขยาย

ธุรกิจเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต โดยการขอเสนอยกเลิกวตัถุประสงค์เดิมออก จ านวน 14 ขอ้ และเสนอขอให้มีการแกไ้ข

เพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์หม่ อีกจ านวน 11 ขอ้ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งรายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์

ของบริษทั โดยการขอเสนอยกเลิกวตัถุประสงคเ์ดิมออก จ านวน 14 ขอ้ และเสนอขอให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์

ใหม่ อีกจ านวน 11 ขอ้ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยการขอเสนอยกเลิก

วตัถุประสงคเ์ดิมออก จ านวน 14 ขอ้ และเสนอขอใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์หม่ อีกจ านวน 11 ขอ้ 
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 มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยยกเลิกวัตถุประสงค์เดิม 14 ข้อ และใช้

วตัถุประสงค์ใหม่ 11 ข้อ เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกจิในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยคะแนนเสียงเกนิกว่า 3 ใน 4 ของคะแนน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียง ดงันี ้

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,125,485,922 99.6965 

ไม่เห็นดว้ย 12,560,200 0.3035 

งดออกเสียง - 0 

บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

วาระที ่15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ

บริษัท 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงว่า ตามท่ีบริษทัไดเ้สนอขอให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัในวาระท่ี

ผา่นมานั้น ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทั ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 3 ดงัน้ี 

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

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

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ดงัน้ี จากเดิมระบุว่า “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจํานวน 71 ข้อ รายละเอียดตาม

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

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม 

 

 มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม

วตัถุประสงค์ ตามข้อ 13. ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง ดงันี ้

 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 4,128,494,722 99.7692 

ไม่เห็นดว้ย 9,551,400 0.2308 

งดออกเสียง - 0 
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บตัรเสีย - 0 

รวม 4,138,046,122 100 

 

วาระที ่16  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

 ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการบริษทั 

ตอบขอ้ซกัถาม และ/หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้  

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วม

ประชุมในวนัน้ีและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 

 

      พล.อ       ประธานท่ีประชุม 
          (เลิศรัตน์ รัตนวานิช) 
            ประธานกรรมการ   

     

 

      ลงช่ือ                   ผูบ้นัทึกการประชุม 

               (นางสาวพิชญสิ์นี วงศป์ราโมทย)์ 

             เลขานุการบริษทั 

             


