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ท่ี วฒ. ต. 020/2565 

วันท่ี 29 เมษายน 2565  

เร่ือง   แจ�งมติท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป)  2565 

เรียน   กรรมการและผู�จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย.แห/งประเทศไทย 

ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 20 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2565 ได�มีมติ
ดังน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 
มติท่ีประชุม      การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย  

เห็นด�วย 96,743,308 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 100.00% 
ไม/เห็นด�วย 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน   

 จึงสรุปว/า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 19 ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป) 2564 ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป,สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย  

เห็นด�วย 96,743,308 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 100.00% 
ไม/เห็นด�วย 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน   

จึงสรุปว/า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท.อนุมัติงบการเงินประจําป)สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป4นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป, 2564 

วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเป7นเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป, 2564 
มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย  

เห็นด�วย 96,743,308 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 100.00% 
ไม/เห็นด�วย 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน   
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จึงสรุปว/า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท.อนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 12,507,192 บาท เป=นเงินสํารองตาม
กฎหมายสําหรับป) 2564 ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนุมัติจ8ายเงินป4นผลสําหรับป, 2564 
มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย  

เห็นด�วย 96,743,308 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 100.00% 
ไม/เห็นด�วย 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน   

จึงสรุปว/า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท.อนุมัติจ/ายเงินปDนผลจากผลการดําเนินงานป) 2564 ในอัตราหุ�นละ 1.00 
บาท บริษัทได�จ/ายเงินปDนผลระหว/างกาลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.25 บาท เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 จึง
คงเหลือจ/ายเงินปDนผลงวดสุดท�ายในอัตราหุ�นละ 0.75 บาท กําหนดจ/ายให�ผู�ถือหุ�นในวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2565 และกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปDนผลในวันท่ี 28 มีนาคม 2565 

วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมัติการแต8งต้ังกรรมการใหม8แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค8าตอบแทน
กรรมการ 

วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต8งต้ังกรรมการใหม8แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
มติท่ีประชุม        

ลําดับ ช่ือกรรมการ เห็นด�วย 
(จํานวน,%) 

ไม/เห็นด�วย 
(จํานวน,%) 

งดออกเสียง 
(จํานวน) 

บัตรเสีย 
(จํานวน) 

1 นายภควัตโกวิทวัฒนพงศ. 96,930,522 
100.00% 

0 
0.00% 

0 0 

2 นายไพโรจน. วโรภาษ 96,930,410 
99.9999% 

112 
0.0001% 

0 0 

3 นายสรยุตม. พรหมพจน. 96,930,522 
100.00% 

0 
0.00% 

0 0 

4 นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช 96,930,522 
100.00% 

0 
0.00% 

0 0 

 จึงสรุปว/า ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข�างมากแต/งต้ังกรรมการ 4 ท/านกลับเข�าดํารงตําแหน/งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง โดยนายไพโรจน. วโรภาษและนายสรยุตม. พรหมพจน.มีคุณสมบัติเป=นกรรมการอิสระด�วย  
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วาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติกําหนดค8าตอบแทนกรรมการ 
มติท่ีประชุม 1)   รับทราบการจ/ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป) 2564 

ท่ีประชุมรับทราบการจ/ายเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป) 2564 จํานวนไม/เกิน 9,500,000 บาท   
2)  อนุมัติค/าตอบแทนกรรมการสําหรับป) 2565  
การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย 

เห็นด�วย 96,930,522 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 100.00% 
ไม/เห็นด�วย 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
บัตรเสีย 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 

จึงสรุปว/า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท. ซ่ึงมากกว/าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุม อนุมัติ
กําหนดค/าตอบแทนกรรมการสําหรับป) 2565 จํานวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ/งเป=นค/าตอบแทน
กรรมการรายเดือนจํานวน 5,500,000 บาท และวงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป)  2565 ไม/ เกิน 
12,500,000 บาท โดยให�อยู/ในอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมกรรมการและแต8งตั้งกรรมการใหม8 
มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย  

เห็นด�วย 96,930,522 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 100.00% 
ไม/เห็นด�วย 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน   

จึงสรุปว/า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท.อนุมัติเพ่ิมกรรมการ และแต/งต้ังให�นายอุดมศักดิ์ โรจน.วิบูลย.ชัยเป=น
กรรมการบริษัท 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติแต8งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนค8าตอบแทนของผู�สอบบัญชีสําหรับป, 2565 
มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย  

เห็นด�วย 96,930,522 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 100.00% 
ไม/เห็นด�วย 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
งดออกเสียง 0 คะแนน   
บัตรเสีย 0 คะแนน   

จึงสรุปว/า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท.อนุมัติแต/งต้ัง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  โดย  
1)  นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6014 หรือ  
2)  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท.  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ  
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3)  นางสาวพิมพ.ใจ มานิตขจรกิจ  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ  
4)  นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ  
5)  นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ  
6)  นางสาวสุมนา  พันธ.พงษ.สานนท.  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ  

เป=นผู�สอบบัญชีของบริษัท ทําหน�าท่ีผู�สอบบัญชีประจําป) 2565 และอนุมัติค/าสอบบัญชีของบริษัทเป=นจํานวน
เงิน 900,000 บาทตามท่ีเสนอ ซ่ึงเม่ือรวมค/าสอบบัญชีของบริษัทย/อยจะเป=นจํานวนรวม 2,600,000 บาท 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ�นกู� 
มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด�วย  

เห็นด�วย 96,930,522 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 100.00% 
ไม/เห็นด�วย 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป=นร�อยละ 0.00% 
บัตรเสีย 0 คะแนน   

 จึงสรุปว/า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท. ซ่ึงมากกว/าสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ�นกู�เป=นจํานวนไม/เกิน 5,000 ล�านบาท พร�อมท้ัง
มอบหมายคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ
ประธานเจ�าหน�าที่บริหารมอบหมายเป=นผู�มีอํานาจในการดําเนินการตามท่ีเสนอ 

  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                      (นายชาญชัย กงทองลักษณ.) 
         กรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 

 


