
ท่ี วฒ. ต. 012/2565 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2565 

 
เร่ือง   แจ!งมติจ#ายป&นผล และกําหนดวันและวาระการประชุมผู!ถือหุ!น  

เรียน   กรรมการและผู!จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย�แห#งประเทศไทย 

ด!วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2565 ประชุมเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2565 
คณะกรรมการได!มีมติอนุมัติท่ีสําคัญและให!เสนอต#อท่ีประชุมสามัญผู!ถือหุ!นประจําป= 2565 ดังน้ี 
 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป=สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผู!สอบบัญชีได!
ตรวจสอบและรับรองแล!ว  

 2. อนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป&นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป= 2564 
2.1  อนุมัติจัดสรรกําไรจํานวน 12,507,192 บาทเปFนเงินสํารองตามกฎหมาย 
2.2  อนุมัติการจ#ายเงินป&นผลระหว#างกาลในอัตราหุ!นละ 0.25 บาท ซ่ึงบริษัทได!จ#ายเม่ือวันท่ี 10 กันยายน  2564 

คิดเปFนเงินท้ังส้ิน  53,601,212 บาท 
2.2 อนุมัติจ#ายเงินป&นผลงวดสุดท!ายสําหรับผลการดําเนินงานป= 2564 ในอัตราหุ!นละ 0.75 บาท คิดเปFนจํานวนเงิน

ไม#เกิน 160.80 ล!านบาท หรือคิดเปFนอัตราการจ#ายเงินป&นผลประมาณร!อยละ 85.71 ของกําไรตามงบการเงิน
รวม โดยบริษัทจ#ายจากกําไรท่ีคํานวณภาษีเงินได!นิติบุคคลอัตราร!อยละ 20   

โดยกําหนดรายชื่อผู!ถือหุ!นท่ีมีสิทธิในการรับเงินป&นผลในวันท่ี 28 มีนาคม 2565 และกําหนดวันจ#ายเงิน
ป&นผลวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ท้ังน้ี สิทธิในการรับเงินป&นผลดังกล#าวยังมีความไม#แน#นอน จนกว#าจะได!รับ
การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู!ถือหุ!นประจําป= 2565  

3. อนุมัติการแต#งต้ังกรรมการใหม#แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน#งตามวาระ 

กรรมการท่ีออกตามวาระมีรายช่ือต#อไปน้ี     1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ� 2) นายไพโรจน� วโรภาษ 

3) นายสรยุตม� พรหมพจน� และ  4) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช  

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม#รวมกรรมการผู!มีส#วนได!เสียจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู!ถือหุ!นอนุมัติการแต#งต้ังกรรมการ 4 
ท#านกลับเข!าดํารงตําแหน#งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดังกล#าวเปFนผู!มีความรู! ความสามารถและมีประสบการณ�ครบถ!วน อีกท้ังมี

ผลงานในการร#วมบริหารกิจการของบริษัทด!วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน#ง  ซ่ึงนายไพโรจน� วโรภาษ และนายสรยุตม� 
พรหมพจน� เปFนกรรมการอิสระด!วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล!องกับนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด  

4. อนุมัติเพ่ิมกรรมการใหม#เพ่ือให!โครงสร!างกรรมการสะท!อนกับสัดส#วนการถือหุ!นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู!ถือหุ!นอนุมัติแต#งต้ังนายอุดมศักด์ิ โรจน�วิบูลย�ชัย ซ่ึงเปFนผู!มีความรู! ความสามารถและมีประสบการณ�ใน
สถาบันการเงินและตลาดทุน เปFนกรรมการใหม# 

 5. อนุมัติค#าตอบแทนกรรมการป= 2565 จํานวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ#งเปFนค#าเบ้ียประชุมกรรมการรายเดือน
สําหรับป= 2565 จํานวนไม#เกิน 5,500,000 บาท และกําหนดวงเงินบําเหน็จกรรมการป= 2565 จํานวนไม#เกิน 12.5 ล!านบาท  



6. อนุมัติแต#งตั้งผู!สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 1) นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต ผู!สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี  6014  หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท�  ผู! สอบบัญชี รับอนุญาต 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= 2565 และกําหนด
จํานวนเงินค#าสอบบัญชีของบริษัท 900,000 บาท และสําหรับบริษัทและบริษัทย#อยจํานวน 2,600,000 บาทตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 

7. อนุมัติการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ!นกู!ภายในวงเงินไม#เกิน 5,000 ล!านบาทโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วัตถุประสงค�ของการใช!เงิน เพ่ือใช!ในการดําเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท 
ประเภท หุ!นกู!ทุกประเภท/ทุกชนิด  ซ่ึงอาจเปFนหุ!นกู!ด!อยสิทธิหรือไม#ด!อยสิทธิ ชนิดทยอยคืน

เงินต!นหรือคืนเงินต!นคร้ังเดียวเม่ือครบกําหนดไถ#ถอน มีประกันหรือไม#มีประกัน มี
หรือไม#มีผู!แทนผู!ถือหุ!นกู! ท้ังน้ี ขึ้นอยู#กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ!นกู!ในแต#ละคร้ัง 

สกุลเงิน เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น ๆ 
จํานวนเงิน วงเงินรวมไม#เกิน 5,000 ล!านบาท หรือเงินสกุลต#างประเทศอ่ืนในจํานวนท่ีเท#ากัน 

ท้ังน้ี บริษัทสามารถท่ีจะออกหุ!นกู!ใหม# ออกเพ่ิมเติม และหรือออกหุ!นกู!ทดแทนหุ!น
กู!เดิมท่ีไถ#ถอนไป โดยหุ!นกู!ท่ีออกจําหน#ายแล!วในขณะใดขณะหน่ึงจะต!องมีจํานวน
ไม#เกินวงเงินดังกล#าว 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต#อประชาชนท่ัวไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ
นักลงทุนประเภทสถาบันท้ังในประเทศหรือต#างประเทศ และ/หรือนักลงทุนราย
ใหญ# หรือนักลงทุนรายใหญ#พิเศษท้ังหมดหรือบางส#วน โดยการเสนอขายดังกล#าว
จะกระทําท้ังหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได!  

อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยู#กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อายุ สําหรับหุ!นกู!ระยะสั้นไม#เกิน 270 วัน และสําหรับหุ!นกู!ระยะยาวไม#เกิน 10  ป=นับ

จากวันท่ีออกหุ!นกู!  
การไถ#ถอนก#อนครบกําหนด ผู!ถือหุ!นกู!อาจมีหรือไม#มีสิทธิขอให!บริษัทไถ#ถอนหุ!นกู!ก#อนครบกําหนด และบริษัท

อาจมีหรือไม#มีสิทธิไถ#ถอนหุ!นกู!ก#อนครบกําหนด ท้ังน้ี ให!เปFนไปตามข!อตกลงและ
เง่ือนไขของหุ!นกู!ท่ีจะออกในแต#ละคราว 

 ท้ังน้ี ให!คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ!าหน!าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ!าหน!าท่ี
บริหารมอบหมายเปFนผู!มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องกับการออกและ
เสนอขายหุ!นกู!ในแต#ละประเภท/แต#ละชนิดในแต#ละคราว อาทิเช#น มูลค#าตราไว!ต#อหน#วย จํานวนหุ!นกู! อายุหุ!นกู! ประเภทหุ!นกู! 
รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกําหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต#อหน#วย อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการชําระ
ดอกเบ้ีย การแต#งต้ังผู!แทนผู!ถือหุ!นกู! และ/หรือนายทะเบียนหุ!นกู! รวมท้ังมีอํานาจในการแต#งต้ังผู!จัดจําหน#าย และ/หรือผู!รับประกัน
การจัดจําหน#าย และการกระทํานิติกรรมสัญญาอื่นๆ ท่ีจําเปFน รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหน#วยงานหรือหน#วยราชการท่ี



เก่ียวข!อง ตลอดจนการนําหุ!นกู!ดังกล#าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพ่ือให!เปFนไปตามกฎหมาย เพ่ือให!เกิดประโยชน�สูงสุดกับ
บริษัท 

 8. กําหนดวันประชุมสามัญผู!ถือหุ!นคร้ังท่ี 20 เปFนวันศุกร�ท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ณ ห!องประชุมช้ัน 25 
อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร� เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต! แขวงทุ#งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาวาระต#างๆ ดังน้ี 

วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู!ถือหุ!นคร้ังท่ี 19 
วาระท่ี 2     พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป=ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
วาระท่ี 3     พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป=สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
วาระท่ี 4     พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป&นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป= 2564 
วาระท่ี 5     พิจารณาและอนุมัติการแต#งต้ังกรรมการใหม#แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค#าตอบแทน

กรรมการ 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติเพ่ิมกรรมการและแต#งต้ังกรรมการใหม# 
วาระท่ี 7     พิจารณาและอนุมัติแต#งต้ังผู!สอบบัญชี และกําหนดค#าตอบแทนของผู!สอบบัญชี 
วาระท่ี 8    พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ!นกู! 
วาระท่ี 9     เร่ืองอ่ืนๆ 

โดยกําหนดรายช่ือผู!ถือหุ!นท่ีมีสิทธิเข!าร#วมประชุมสามัญผู!ถือหุ!นคร้ังท่ี 20 และสิทธิในการรับเงินป&นผล ในวันท่ี 28 
มีนาคม 2565 ท้ังน้ีมอบอํานาจให!ประธานเจ!าหน!าท่ีบริหารในการพิจารณาเลื่อนหรือเปล่ียนแปลงวัน เวลา และสถานท่ีประชุมได! 
หากมีเหตุจําเปFน 

 อน่ึง ตามท่ีบริษัทได!แจ!งให!ผู!ถือหุ!นทราบถึงหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเปFน
กรรมการ โดยกําหนดให!นําเสนอต#อเลขานุการภายในวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2565 ท่ีผ#านมา ไม#ปรากฎว#ามีผู!ถือหุ!นท#านใดเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเปFนกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผู!ถือหุ!นประจําป= 2565 น้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชาญชัย กงทองลักษณ�) 
 กรรมการและประธานเจ!าหน!าท่ีบริหาร 
 
 
 


