
 
 
ท่ี วฒ. ต. 008/2566 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2566 
 
เร่ือง   แจ!งมติงดจ$ายป'นผล และกําหนดวันและวาระการประชุมผู!ถือหุ!น  

เรียน   กรรมการและผู!จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย�แห$งประเทศไทย 

ด!วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2566 ประชุมเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2566 
คณะกรรมการได!มีมติอนุมัติท่ีสําคัญและให!เสนอต$อท่ีประชุมสามัญผู!ถือหุ!นประจําป< 2566 ดังน้ี 
 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป<สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ท่ีผู!สอบบัญชีได!
ตรวจสอบและรับรองแล!ว  

 2. อนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป'นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป< 2565 
2.1  อนุมัติจัดสรรกําไรจํานวน 8,963,504 บาทเปFนเงินสํารองตามกฎหมาย 
2.2  งดจ$ายเงินป'นผลเพ่ิมเติมสําหรับป< 2565 และอนุมัติการจ$ายเงินป'นผลระหว$างกาลในอัตราหุ!นละ 0.175 บาท 

ซ่ึงบริษัทได!จ$ายเม่ือวันท่ี 9 กันยายน  2565 คิดเปFนเงินท้ังสิ้น  37,520,848 บาท 
 3. อนุมัติการแต$งต้ังกรรมการใหม$แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน$งตามวาระ 

กรรมการท่ีออกตามวาระมีรายช่ือต$อไปน้ี     1) นายอภิชาติ อาภาภิรม  2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย 
3) ศาสตราจารย� ดร.อาณัติ ลีมัคเดช  4) นายชาญชัย กงทองลักษณ�  

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม$รวมกรรมการผู!มีส$วนได!เสียจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู!ถือหุ!นอนุมัติการแต$งต้ังกรรมการ 4 
ท$านกลับเข!าดํารงตําแหน$งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดังกล$าวเปFนผู!มีความรู! ความสามารถและมีประสบการณ�ครบถ!วน อีกท้ังมี
ผลงานในการร$วมบริหารกิจการของบริษัทด!วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน$ง  ซ่ึงนายอภิชาติ อาภาภิรม และศาสตราจารย� ดร.
อาณัติ ลีมัคเดช เปFนกรรมการอิสระด!วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล!องกับนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด  

 4. อนุมัติค$าตอบแทนกรรมการป< 2566 จํานวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ$งเปFนค$าเบ้ียประชุมกรรมการรายเดือน
สําหรับป< 2566 จํานวนไม$เกิน 5,500,000 บาท และกําหนดวงเงินบําเหน็จกรรมการป< 2566 จํานวนไม$เกิน 12.5 ล!านบาท  

5. อนุมัติแต$งตั้งผู!สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 1) นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต ผู!สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี  6014  หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท�  ผู! สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  3972 หรือ                   
3)  นางสาวพิมพ�ใจ มานิตขจรกิจ ผู!สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 4) นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู!สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ 5)  นางสาวรสพร  เดชอาคม, ผู!สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ 6) 
นางสาวสุมนา  พันธ�พงษ�สานนท� ผู!สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872 ทําหน!าท่ีผู!สอบบัญชีประจําป< 2566 และกําหนด
จํานวนเงินค$าสอบบัญชีของบริษัท 1,100,000 บาท และสําหรับบริษัทและบริษัทย$อยจํานวน 2,800,000 บาทตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

 



6. อนุมัติการแก!ไขข!อบังคับบริษัท เพ่ือให!สอดคล!องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีการแก!ไข ดังน้ี 

ข!อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม$ว$าจะเปFนการประชุมด!วยตนเองหรือโดยการประชุมผ$านส่ืออิเล็กทรอนิกส� 
ให!ประธานกรรมการ หรือผู!ซ่ึงได!รับมอบหมาย จัดส$งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม�น�อยกว�าสาม (3) วัน
ก$อนการประชุม เว!นแต$ในกรณีจําเปFนรีบด$วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน�ของบริษัท จะแจ!งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกําหนดวันนัดประชุมเร็วกว$าน้ันก็ได! ท้ังน้ีในการส$งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารจะส�งโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ก็ได!เม่ือกรรมการได�แจ�งความประสงค"หรือให�ความยินยอมให�ส�งหนังสือหรือ
เอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส" บริษัทหรือคณะกรรมการอาจดําเนินการส�งด�วยวิธีการดังกล�าวก็ได! 

เม่ือมีเหตุอันสมควรหรือเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน"ของบริษัท กรรมการต้ังแต$สองคนขึ้นไปจะร$วมกันร!อง
ขอให!มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได! โดยระบุเร่ืองและเหตุผลท่ีจะเสนอให!ท่ีประชุมพิจารณาไปด!วย ใน
กรณีเช$นน้ีให!ประธานกรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต$วันท่ีได!รับการร!องขอเช$นว$าน้ัน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�ดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการตามท่ีกรรมการร�องขอ กรรมการซ่ึงร�อง
ขออาจร�วมกันเรียกและกําหนดวันประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีร�องขอได�ภายในสิบส่ี (14) วัน
นับแต�วันครบกําหนดระยะเวลาท่ีกรรมการร�องขอ 

ในกรณีท่ีไม�มีประธานกรรมการไม�ว�าด�วยเหตุใด ให�รองประธานกรรมการเป4นผู�เรียกประชุมคณะกรรมการ 
ในกรณีท่ีไม�มีรองประธานกรรมการไม�ว�าด�วยเหตุใด ให�กรรมการต้ังแต�สองคนข้ึนไปร�วมกันเรียกประชุม
คณะกรรมการได� 

ข!อ 34. การประชุมผู!ถือหุ!นของบริษัทให!จัดข้ึน ณ ท!องท่ีอันเปFนท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ของบริษัท หรือจังหวัดใกล!เคียง 
หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด หรือจะจัดการประชุมผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส"ก็ได� 

ข!อ 35. ให!มีการจัดประชุมผู!ถือหุ!นอย$างน!อยป<ละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช$นว$าน้ีให!เรียกว$า ”ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล$าวให!จัดให!มีภายในส่ี (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู!ถือหุ!นคราวอ่ืน ๆ ให!เรียกว$า “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได!สุดแต$จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู!ถือหุ!นซ่ึงมีหุ!นนับรวมกันได!ไม$
น!อยกว$าร�อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ!นท่ีจําหน$ายได!แล!วท้ังหมดเข!าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร!องขอให!
คณะกรรมการเรียกประชุมผู!ถือหุ!นก็ได! โดยในหนังสือร!องขอน้ันจะต!องระบุว$าให!เรียกประชุมเพ่ือการใดไว!ให!
ชัดเจน คณะกรรมการต!องจัดประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือน นับแต$วันท่ีได!รับหนังสือจากผู!ถือหุ!น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ตาม
จํานวนท่ีบังคับไว�อาจเรียกประชุมเองภายในส่ีสิบห�า (45) วันนับแต�วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าว ใน
การส�งหนังสือนัดประชุม ผู�ถือหุ�นที่เรียกประชุมจะส�งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส"ก็ได�
เม่ือผู� ถือหุ�น ได�แจ�งความประสงค"ห รือให�ความยินยอมให�ส�งหนั งสือหรือเอกสารโดยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส"ไว�แก�บริษัทหรือคณะกรรมการ 

ข!อ 36. ในการบอกกล$าวเรียกประชุมผู!ถือหุ!นน้ัน ให!คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต$อท่ีประชุมพร!อมด!วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให!ชัดเจน
ว$าเปFนเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พร!อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกล$าว และจัดส$งให!ผู!ถือหุ!นและนายทะเบียนทราบล$วงหน!าไม$น!อยกว$าเจ็ด (7) วันก$อนประชุม ท้ังนี้ในการส�ง



หนังสือนัดประชุมให�แก�ผู�ถือหุ�นจะส�งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส"ก็ได�เม่ือผู�ถือหุ�นได�แจ�งความประสงค"หรือ
ให�ความยินยอมไว�แก�บริษัทหรือคณะกรรมการให�ดําเนินการส�งด�วยวิธีการดังกล�าว  

อน่ึงคําบอกกล$าวเรียกประชุมผู!ถือหุ!นน้ัน ให!โฆษณาในหนังสือพิมพ�หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส" ไม$น!อยกว$าสาม 
(3) วันก$อนวันประชุม 

ข!อ 38. ในการประชุมผู!ถือหุ!น ผู!ถือหุ!นจะมอบฉันทะให!ผู!อ่ืนเข!าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได! การมอบ
ฉันทะจะต!องทําเปFนหนังสือลงลายมือช่ือผู!มอบฉันทะหรือดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส"ซ่ึงมีความ
ปลอดภัยและเช่ือถือได�ตามหลักเกณฑ"ท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยมอบให!แก$ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกําหนดไว! ณ สถานท่ีประชุมก$อนผู!รับมอบฉันทะเข!าประชุม และ
อย$างน!อยให!มีรายการดังต$อไปน้ี  

ก. จํานวนหุ!นท่ีผู!มอบฉันทะน้ันถืออยู$ 

ข. ชื่อผู!รับมอบฉันทะ 

ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให!เข!าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 7. กําหนดวันประชุมสามัญผู!ถือหุ!นคร้ังท่ี 21 เปFนวันพุธท่ี 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ห!องประชุมช้ัน 25 
อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร� เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต! แขวงทุ$งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาวาระต$างๆ ดังน้ี 

วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู!ถือหุ!นคร้ังท่ี 20 
วาระท่ี 2     พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป<ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
วาระท่ี 3     พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป<สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
วาระท่ี 4     พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป'นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป< 2565 
วาระท่ี 5     พิจารณาและอนุมัติการแต$งต้ังกรรมการใหม$แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค$าตอบแทน

กรรมการ 
วาระท่ี 6     พิจารณาและอนุมัติแต$งต้ังผู!สอบบัญชี และกําหนดค$าตอบแทนของผู!สอบบัญชี 

วาระท่ี 7    พิจารณาและอนุมัติการแก!ไขข!อบังคับบริษัท  

วาระท่ี 8     เร่ืองอ่ืนๆ 

โดยกําหนดรายชื่อผู!ถือหุ!นท่ีมีสิทธิเข!าร$วมประชุมสามัญผู!ถือหุ!นคร้ังท่ี 21 ในวันท่ี 15 มีนาคม 2566 ท้ังน้ีมอบอํานาจให!
ประธานเจ!าหน!าท่ีบริหารในการพิจารณาเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวัน เวลา และสถานท่ีประชุมได! หากมีเหตุจําเปFน 

 อน่ึง ตามท่ีบริษัทได!แจ!งให!ผู!ถือหุ!นทราบถึงหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเปFน
กรรมการ โดยกําหนดให!นําเสนอต$อเลขานุการภายในวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2566 ท่ีผ$านมา ไม$ปรากฎว$ามีผู!ถือหุ!นท$านใดเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเปFนกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผู!ถือหุ!นประจําป< 2566 น้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิศิษฐ� องค�พิพัฒนกุล) 
                    กรรมการ 


