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. คณะกรรมการบริษัท

 บริษัท และบริษัทย่อยมคีณะกรรมการต่างๆ  ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรม

การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณ

วุฒิทีมคีุณสมบัติครบตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.    และตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน

ก. บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ 

ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการ มีจำนวน  ท่าน ประกอบด้วย

 . นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ    

 . ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

     และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 . นายไพโรจน์ วโรภาษ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 . นายอภิชาติ อาภาภิรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

     และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 . นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 . นายสุรชัย สุขศรวีงศ์*  กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 . นายนิติพล ชัยสกุลชัย   กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 . นางขนิษฐา สรรพอาษา**  กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 . ดร.วรฑา คงแสนอิสระ  กรรมการ

 . นายสรยุตม์ พรหมพจน์  กรรมการอิสระ

 . นายชาญชยั กงทองลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

 . ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล  กรรมการ

หมายเหตุ   *นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที  มกราคม 

    **นางขนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการในวันที  สิงหาคม 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายนิติพล 

ชัยสกุลชัย นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์และดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการสองในห้าคน  ลงลายมือ

ชือร่วมกัน 

 คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าทีในการกำหนดนโยบายโดยรวม  เพือให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ 

คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม  ซึงหมายถึง  บริษัทหลักทรัพย์ ทรนีีตี จำกัด   บริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด   บริษัท 

ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บรษิัท ทรีนีตี วัน จำกัด และและบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด จะต้องรายงานผลการ

ปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

ลำดับที ร้อยละ
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ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี วฒันา จำกัด (มหาชน)

. ปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซือสัตย์สุจรติและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์และ

    ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของทีประชมุผู้ถือหุ้น

. กำหนดวัตถุประสงค์  วิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักร่วมกับผู้บรหิาร  เพือเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และ

    ควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยราชการทีเกยีวข้อง    มีการเปิด

    เผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ทีเกยีวข้องทุกฝ่ายและให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมันในจริยธรรมรวม

    ทังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

. กำหนดกลยุทธ์  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณของกลุ่มบริษัท โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรม  และเทคโนโลยีมาใช้

    อย่างเหมาะสมและมีการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือเพมิคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืนรวมทังควบคุมกำกับ

    ดูแลการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายทีได้รับมอบหมาย   เว้นแต่เรืองดังต่อไปนีซึง

    กรรมการต้องได้รบัอนุมตัิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก ่เรืองทีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของทีประชุม

    ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิมทุน  ลดทุน การซอืขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับบุคคล

    อนื การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตังกรรมการจำนวนหนึงตามทเีห็นสมควร   ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยทีดูแลกิจการของ

    บริษัทตามทีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้   ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

    เป็นต้น และให้ความเห็นชอบเกียวกับอำนาจ หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

. พจิารณาแต่งตังประธานกรรมการ  และผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการ

    ของบริษัทในกลุ่ม และให้ความเห็นชอบเกียวกับอำนาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ

. พจิารณาแต่งตังคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ  อาทิ คณะกรรมการสินเชือ  คณะกรรม

    การจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

. พจิารณาอนุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกันหรือเข้าคำ้ประกันใดๆ ทีก่อให้เกิด

    ภาระผูกพนั

. พจิารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ   ทีก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัท   ในกลุ่มทีวงเงนิเกินกว่า  ทีได้มอบหมายให้คณะ

    กรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รบัมอบอำนาจ

. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอืน ๆ

. รับทราบรายงานการตรวจสอบทีสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายใน

      รวมทังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีทีพบข้อบกพร่องทเีป็นสาระสำคัญ

. กำหนด  และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีดี  เพือให้บริษัทมีการดำเนินงานทีโปร่งใส    มีความสามารถในการ

      แข่งขันสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลียนแปลง  ซึงจะนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิมคุณค่า และมูลค่าให้กับ

      ผู้ถือหุ้นในระยะยาว  โดยคำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสียและผลกระทบต่อสังคม และสิงแวดล้อม

 ทงันีการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจทีทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการ

ทีตน   หรือบุคคลทีมคีวามขัดแย้งมีส่วนได้เสีย    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัท   รวมทัง

กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการทีเกียวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสำคัญ

ของบริษัท เพือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการทีมสีว่นร่วมในการบริหาร

. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท 

    .   เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท

    .   พจิารณาเรียกประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครังร่วมกับประธานเจ้าหน้าที

                     บริหาร 

    .   จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ และส่งเสรมิให้กรรมการบริษัททุกคนได้มเีวลาในการอภิปราย แลกเปลียนความคิด

        เห็นได้อย่างเต็มที เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

    .   เสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดี  ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ   และสนับสนุนการปฎิบัติงานของประ

        ธานเจา้หน้าทีบริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายทีกำหนด ประสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น สถาบัน

        การเงิน  และสือต่างๆ

    .   กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคณะกรรมการชุดต่างๆเพือนำ

        ผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การ

                     ปฏิบัติหน้าทีของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    .   กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบทีเหมาะสม

    .   ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

                     ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

                     และหน่วยงานทางการทีเกียวข้อง

.  เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น

      กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะ

สมรวม  ถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน  และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสม  และ

โปร่งใส

.  กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท

     .   พจิารณากลันกรองนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

                     ธุรกิจ ตามทีประธานเจ้าหน้าทีบริหารเสนอ เพอืนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

     .   ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานทีวางไว้รวมทัง

                     กำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบรหิารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีได้รับอนุมัติอย่างมปีระสิทธิภาพและ

                     ประสิทธิผล

     .   กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท  และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทังขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบและอำนาจ

                     อนุมตัิของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยรวมทังกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที

                     บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบทีคณะกรรมการบริษัทกำหนด

.  พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพือเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพือให้ปรับตัวทัน

     ต่อการเปลียนแปลง

.  กระชับ และสร้างความสัมพนัธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบรษิัท และลูกค้าเป้าหมาย   รวมทังแนะนำให้พนักงานที

     เกยีวข้องดูแลให้บรกิารอย่างเหมาะสม

. กำกับดูแลและเป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทรวมทังของหน่วยงานทาง

    การทีเกียวข้อง  เพือรักษาภาพพจน์ ชือเสียงขององค์กร และสร้างความยังยืนให้แก่องค์กร

ร้อยละ
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. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมตัิในการจา้ง แต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร 

. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมตัิทีได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรม

    การบริษัท

ในปี  บริษัทมีการจัดประชมุและจำนวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี

หมายเหตุ     *นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที  มกราคม 

    **นางขนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการในวันที  สิงหาคม 

 ในปีทีผ่านมากรรมการทีไมใ่ช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกนัเองโดยไมม่ีฝ่ายจัดการเมือมีการพิจารณาวาระการประชุม

ทีเกยีวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการบริษัท มจีำนวน  ท่าน ประกอบด้วย

  . นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ

  . นายอภิชาติ อาภาภิรม  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  . ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  . นายไพโรจน์ วโรภาษ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  . นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ

  . ดร.วิศิษฐ์ องค์พพิัฒนกุล  กรรมการ

  

คณะกรรมการ
บริษัท

ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย

นายไพโรจน์ วโรภาษ

นายอภิชาติ อาภาภิรม

นายสุรชัย สุขศรีวงศ์* 

นายนิติพล ชัยสกุลชัย

ดร.วรฑา คงแสนอิสระ

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

นายสรยุตม์ พรหมพจน์

นางขนิษฐา สรรพอาษา**

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชยั กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

รวมจำนวนครังทจีัดประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คณะกรรมการ
สรรหา

และกำหนด
ค่าตอบแทน

การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

    

/

/

/

/

/

/

/
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  . นางสาวสุธางค์ คนศิลป  กรรมการ

  . นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ

  . นางณิยะดา จ่างตระกูล  กรรมการ

  หมายเหตุ *นางสาวสุธางค์ คนศิลป ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที  มกราคม 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายชาญชัย กงทองลักษณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์พพิฒันกุล นางสาว

สุธางค์ คนศิลป  นางสาวสุวรรณี    ลิมปนวงศ์แสน  และนางณิยะดา จ่างตระกูล  กรรมการสองในห้าคนลงลายมอืชือร่วมกัน

ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทในกลุ่ม

 . ปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวังรอบคอบ   ความซือสัตย์สุจรติ และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุ

     ประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของทีประชมุผู้ถือหุ้น 

 . กลันกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร เพอืนำเสนอคณะกรรมการ 

                  บมจ. ทรีนีตี วัฒนา  พิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

 . พจิารณาอนุมตัิการเปลียนแปลงการเพิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างทีไม่มกีารประชมุคณะกรรมการ  

                  บมจ. ทรีนีตี วัฒนา  และให้นำเสนอคณะกรรมการบมจ. ทรีนีตี วัฒนา  เพอืทราบในทีประชุมคราวถัดไป

 . กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน

 . พจิารณาอนุมตัิการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตังผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้

 . อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสียงของบริษัท  และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสียงให้ เป็นไป

                  ตามนโยบาย

 . ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

 ทงันีการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะไมร่วมถึงการมอบอำนาจทีทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่มสามารถอนุมัติ

รายการทีตนหรือบุคคลทีมคีวามขัดแย้งมส่ีวนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัท รวม

ทังกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการทีเกียวโยงกัน  และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึงสินทรัพย์ที

สำคัญของบริษัท เพือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

 ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัท  ครังที  /   เมอืวันที    กมุภาพันธ์    ได้พิจารณาอนุมตัิการมอบอำนาจ

ให้กรรมการผู้มีอำนาจ  ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทโดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบ

อำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้มอีำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัท

ได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

 ในปี  บริษัทหลักทรัพย์  ทรีนีตี จำกัดมีการจัดประชุม   และจำนวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้ารว่มประชุมใน

แต่ละคณะสรุปได้ดังนี

ร้อยละ
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คณะกรรมการบริษัท

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย

นายไพโรจน์ วโรภาษ

นายอภิชาติ อาภาภิรม

นายชาญชยั กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

นางสาวสุธางค์ คนศิลป

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

นางณิยะดา จา่งตระกูล

รวมจำนวนครังทจีัดประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

จำนวนทเีข้าประชมุ/จำนวนการประชุมทังหมด (ครงั)

ค. บริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอร ี  จำกดั 

คณะกรรมการ

 ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการบริษัท มจีำนวน  ท่าน ประกอบด้วย

  . นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ

  . นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ

  . นางสาวสุธางค์ คนศิลป  กรรมการ

  . นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์  กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  คือนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุธางค์ 

คนศิลป นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ กรรมการสองในสีคนนีลงลายมือชอืร่วมกัน

ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 อำนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท     จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทใน

กลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรือง ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

 ในปี    บริษัท  ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี   จำกัด  มีการจัดประชุม  และจำนวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม

ประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี
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ร้อยละ

  

คณะกรรมการบริษัท

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชยั กงทองลักษณ์

นางสาวสุธางค์ คนศิลป

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

รวมจำนวนครังทจีัดประชุม

/

/

/

/

จำนวนทเีข้าประชมุ/จำนวนการประชุมทังหมด (ครงั)

ง. บรษิัท ทรีนีตี อนิเทลลเิจนส์ พลัส จำกัด

 ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน  ท่าน ประกอบด้วย

  . นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานกรรมการ

  . นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ

  . นางณิยะดา จ่างตระกูล  กรรมการ

  . นางสาวสุธางค์ คนศิลป  กรรมการ

  . นายณัฐวุฒิ นฤขัตรพิชัย  กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน นางณิยะดา 

จ่างตระกูล นางสาวสุธางค์ คนศิลป และนายณัฐวุฒิ นฤขัตรพิชัย กรรมการสองในห้าคนนีลงลายมือชือร่วมกัน

ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ

 อำนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม 

(โปรดดูรายละเอียดในเรืองขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

 ในปี    บริษัท  ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด  มีการจัดประชุมและจำนวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม

ประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี

คณะกรรมการบริษัท

นายชาญชยั กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

นางณิยะดา จา่งตระกูล

นางสาวสุธางค์ คนศิลป

นายณัฐวุฒิ นฤขัตรพิชัย

รวมจำนวนครังทจีัดประชุม

/

/

/

/

/

จำนวนทเีข้าประชมุ/จำนวนการประชุมทังหมด (ครงั)
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จ. บริษทั ทรีนตีี วนั จำกัด

) คณะกรรมการ

 ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน  ท่าน ประกอบด้วย

  . นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ

  . นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ

  . ดร.วิศิษฐ์ องค์พพิัฒนกุล  กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ  นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  นายชาญชยั กงทองลักษณ์  และดร.วิศิษฐ์ 

องค์พิพัฒนกุล กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกัน

ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ

 อำนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท     จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทใน

กลุ่ม  (โปรดดูรายละเอียดในเรือง ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)   

 ในปี    บริษัท  ทรีนีตี วัน จำกัด   มกีารจัดประชุมและจำนวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละ

คณะสรุปได้ดังนี

ฉ. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิงส์ จำกัด

 ) คณะกรรมการ

  ณ วันที  ธันวาคม  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน  ท่าน ประกอบด้วย

   . นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานกรรมการ

   . นางณิยะดา จ่างตระกูล  กรรมการ

   . นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกัน

ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ

 อำนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท     จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทใน

กลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรือง ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

คณะกรรมการบริษัท

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

นายชาญชยั กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

รวมจำนวนครังทจัีดประชมุ

/

/

/

จำนวนทเีข้าประชมุ/จำนวนการประชุมทังหมด (ครงั)
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ร้อยละ

ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ

 อำนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท     จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทใน

กลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรือง ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

 ในปี  บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิง จำกัด มกีารจัดประชุมและจำนวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

ในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี

จำนวนทเีข้าประชมุ/จำนวนการประชุมทังหมด (ครงั)

คณะกรรมการบริษัท

นายชาญชยั กงทองลักษณ์

นางณิยะดา จา่งตระกูล

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

รวมจำนวนครังทจัีดประชมุ

/

/

/

จำนวนทเีข้าประชมุ/จำนวนการประชุมทังหมด (ครงั)
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ร้อยละ

จำนวนทเีข้าประชมุ/จำนวนการประชุมทังหมด (ครงั)

ก) บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตังกรรมการทีเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าทีประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

ได้แก่ นายชาญชัย กงทองลักษณ์  พือทำหน้าทีประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย

ของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทไม่มทีีมผู้บริหาร เนืองจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding  Company) และมีการลง

ทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน    รวมถึงการให้กู้ยืมทีมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  คณะกรรมการสินเชือ  และกรรมการ

อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด กำกับดูแลและบริหารความเสียงทีเกยีวข้อง จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง 

ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของประธานเจ้าหนา้ทีบริหาร

 . กลันกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา

     อนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

 . กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  และนำเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัท 

                  และบริษัทในกลุ่มธุรกิจรวมทังรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผน

     งานทีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 . ตัดสินใจในกิจกรรมทีเกยีวเนอืงกับการดำเนินงานของบริษัท

 . พจิารณาแต่งตังมอบหมายพนักงานเพือทำหน้าทีกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) 

     ในชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสินเชือ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพจิารณาการลงทุน

                  พร้อมทังมอบหมายกำหนดหน้าที ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติตามกรอบทีคณะกรรมการบริษัทกำหนด

 . พจิารณาจัดสรรค่าตอบแทน  ซึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  และได้

     รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแก่ผู้บริหาร พนักงาน หรอืลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ทีกระทำกิจการให้

     บริษัท

 . นำเสนอเพอืการแต่งตังโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท

 . อนุมัติการจ้าง แต่งตัง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานรวมทังพิจารณากำหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงาน

                  ตังแต่ระดับพนักงานถึงระดับกรรมการอำนวยการตามบรรทัดฐานทีเหมาะสมโดยสามารถแต่งตังผู้รับมอบอำนาจ

                  ให้ดำเนินการแทน

 . นำเสนองบประมาณการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประจำปีทีเหมาะสมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของ

                  บริษัท และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมแก่คณะกรรมการสรรหา   และกำหนดค่าตอบแทนเพือพิจารณาให้

                  ความเห็นชอบ

 . บริหารจัดการความเสียงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ

 . อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบอำนาจอนุมัติทีได้ผ่านการเห็นชอบจาก

       คณะกรรมการบริษัท

 ทงันีการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น  จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจทีทำให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  สามารถอนุมัติ

รายการทีตนหรือบุคคลทีมคีวามขัดแย้งมส่ีวนได้เสียหรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัท  รวม

ทังกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการทีเกยีวโยงกัน    และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึงสินทรัพย์ที

สำคัญของบริษัท เพือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 เจา้หน้าทีบริหาร ณ วันที  ธันวาคม  ประกอบด้วย

  . นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ

  . นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ

  . ดร.วิศิษฐ์ องค์พพิัฒนกุล  กรรมการผู้จดัการ สายงานทีปรึกษาทางการเงิน

  . นางสาวสุธางค์ คนศิลป  กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ 

  . นางณิยะดา จ่างตระกูล  รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสือสารองค์กร

  . นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

  . นายวรวิทย์ สินอยู่  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทีปรึกษาการลงทุน

  . นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธการลงทุน

  . นางแก้วกมล ตันติเฉลิม  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ

ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

 . นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา

 . ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายทีกำหนด

 . บริหารงานภายในบริษัท ซึงรวมถึงการเงนิ การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอืนๆ 

 . ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร ในการตัดสินใจในกิจกรรมทีเกียวเนอืงกับการดำเนินงานของบริษัท

 . ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร ในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล  ซึงได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ

     บริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ทีกระทำกิจการให้บริษัท

 . บริหารจัดการความเสียงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ

 . อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีทีผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

 ทงันี การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น    จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจทีทำให้กรรมการอำนวยการ   สามารถอนุมัติ

รายการทีตนหรือบุคคลทีมคีวามขัดแย้งมส่ีวนได้เสียหรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัทรวม

ทังกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการทีเกียวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึงสินทรพัย์ที

สำคัญของบริษัท เพือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหนา้ทีบริหาร

 บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าทีบริหารอนุมัติรายจ่าย  รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์  และการทำรายการ

ผิดพลาดภายในวงเงนิต่างๆ ทีได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชัน ดังนี

วงเงิน (บาท)

ไมเ่กิน ,

จำนวนเงินไม่เกนิ ,

จำนวนเงินไม่เกนิ ,

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ

กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการรว่มกัน 

 ท่าน

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ

กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ   ท่าน

รองกรรมการผู้จัดการ ขึนไป  ท่าน

. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจาก

    การจำหน่ายหรือลดมูลค่า

    ทรัพย์สิน*

ผู้มีอำนาจ
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ร้อยละ

จำนวนทเีข้าประชมุ/จำนวนการประชุมทังหมด (ครงั)

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา 

จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มงีบประมาณซึงจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ  ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประ

จำปี จะต้องได้รับอนุมตัิจากประธานกรรมการหรือ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ 

ร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายทีเกิน ,  บาท หากรายจ่ายไม่เกิน ,  บาท อนุมตัิโดยรองกรรมการผู้จัดการขึนไป 

 ท่าน 

ค) บริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกดั 

 เจา้หน้าทีบริหาร ณ วันที  ธันวาคม  ประกอบด้วย

  . นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ

  . นางสาวสุธางค์ คนศิลป  กรรมการผู้จดัการ

  . นางสาวพมิพ์วิอร แจ้งแจ่มจิตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง  ในการควบคุมดูแลสายงานบัญชแีละการเงิน และ

ควบคุมดูแลการทำบัญชี

 คณะกรรมการได้แต่งตังนางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ซึงดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน

เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหน้าทีเลขานุการ

บรษิัท  รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหาร   ตังแต่วันที  พฤษภาคม  โดยมนีางสาวยุพิน อปุถมัภากุล  เป็นผู้รับ

ผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึงรายงานตรงต่อ Chief Finacial Officer โดยมีคุณสมบัติ ตามทีบรษิัทกำหนดดังนีี 

 -  จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี

 -  มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท  หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรทีเกยีวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีของ

                 เลขานุการบริษัท

วงเงิน (บาท)

จำนวนเงินไม่เกนิ  ล้าน

จำนวนเงินไม่เกนิ ,

จำนวนเงินไม่เกนิ  ,

จำนวนเงินไม่เกนิ  ,

จำนวนเงินไม่เกนิ ,

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ

กรรมการอำนวยการหรือ กรรมการผู้จัดการรว่มกัน 

 ท่าน

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ

กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ  ท่าน

รองกรรมการผู้จัดการ ขึนไป  ท่าน 

รองกรรมการผู้จัดการหรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ขนึไป  ท่าน 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีการตลาดหรือผู้จัดการสาขาขึนไป 

 ท่าน

. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาด

อันเนืองจากการส่งคำสังซอืขาย

ผิดพลาด

ผู้มีอำนาจ

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมลูค่าทรัพย์สินทีสำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี หรือเงนิลงทุน  ผู้บริหาร

   จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาก่อนดำเนินการ
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หน้าทแีละความรบัผิดชอบ 

 . ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติ

                  คณะกรรมการ และมติทีประชมุผู้ถือหุ้น

 . จดัทำ และจัดเกบ็รักษาทะเบียนกรรมการ

 . จดัทำ และจัดเกบ็รักษาหนังสือนัดประชมุ เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

                  บริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 . จดัทำและจัดเก็บรกัษาหนังสือนัดประชุมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน

     สมบูรณ์ภายในเวลาทีกฎหมายกำหนด

 . ให้คำแนะนำเบืองต้นแก่กรรมการบริษัทเกียวกับข้อกฎหมาย  และกฎเกณฑ์ต่างๆ   ทีคณะกรรมการควรทราบใน

                  การทำหน้าทีอย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 . ดูแล และรับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ - ) และรายงานประจำ

                  ปี (แบบ - )

 . จดัเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 . ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน

    กรรมการ

  ในปี    คณะกรรมการของบริษัท    ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบียประชุมจำนวนเงิน  , ,    

บาท  และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี  จำนวนเงิน , ,   บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี  บริษัท

ได้สำรองไว้  , ,   บาท  ตามมติคณะกรรมการบริษัทครังที  /   ดังนนัค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลทีจา่ยในปี 

 มีดังนีี

 (ก) ค่าเบยีประชมุ

ตำแหน่ง

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย

นายไพโรจน์ วโรภาษ

คณะกรรมการ
บริษัท

ประธานกรรมการ

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการ
สรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำหนด
ค่าตอบแทน

,

,

,

รวม
ปี 

 

-

,

,

,

,

,

-

-

-
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ร้อยละ

จำนวนทเีข้าประชมุ/จำนวนการประชุมทังหมด (ครงั)

ตำแหน่ง

นายอภิชาติ อาภาภิรม

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

นางขนิษฐา สรรพอาษา*

นายนิติพล ชัยสกุลชัย

ดร.วรฑา คงแสนอิสระ

นายสรยุตม์ พรหมพจน์

นายชาญชยั กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการและ
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำหนด
ค่าตอบแทน

,

,

,

,

,

,

,

,

, ,

รวม
ปี 

 (ข) เงินบำเหน็จกรรมการ

ตำแหน่ง

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย

นายไพโรจน์ วโรภาษ

นายอภิชาติ อาภาภิรม

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

นายสุรชัย สุขศรีวงศ์

นายนิติพล ชัยสกุลชัย

ดร.วรฑา คงแสนอิสระ

นายสรยุตม์ พรหมพจน์

นายชาญชยั กงทองลักษณ์

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

รวม

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, ,

ปี 

ประธานกรรมการ

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

,

,

-

-

-

-

-

-

, ,

-

-

,

,

-

-

-

-

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, ,

หมายเหตุ: *นางขนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ เมือวันที  สิงหาคม 
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 ผู้บรหิาร

  - ไม่มี -

 . ค่าตอบแทนอืนๆ

 กรรมการ

  ในปี    และ    บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที  (Directors and 

Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน  ล้านบาท รวมทังได้จดัสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรือง

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรืองการประกันชีวิตและอบัุติเหตุใน

วงเงนิต่อราย  ,  บาท และ , ,  บาท ตามลำดับ

  เมอืวันที  มนีาคม  ทปีระชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจดัสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เพือซือหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบรษิัทย่อย (TNITY-WA) จำนวน 

, ,  หน่วย 

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 . ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน

    กรรมการ

  -ไมมี่-

               ผู้บริหาร

 . ค่าตอบแทนอืนๆ 

    กรรมการและผู้บริหาร

  ในปี  และปี  บริษัทได้ทำประกันภยัความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที  (Directors and 

Officers Liability Insurance) ในวงเงิน  ล้านบาท

จำนวนผู้บริหาร

เงินเดือนและโบนัส

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลียงชีพ 

เบียประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอืนๆ

จำนวนเงิน จำนวนผู้บริหาร จำนวนเงิน

, ,

, ,

, ,

, ,




