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บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน)
661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร 053-756484
ที่ TNP.SE 004/2016
วันที่ 24 มีนาคม 2559
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
รายงานประจาปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจาปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (แผ่นซีดี)
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
คานิยามของกรรมการอิสระ
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
หนังสื อมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ในวัน
จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : การประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2558 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ้ นเมื่ อวันที่ 29
กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 2/2558 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่
ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 1,322.3 ล้านบาท โดยมีกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมจานวน 39.1 ล้าน
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บาท รายละเอียดผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามรายงานประจาปี ซึ่ งส่ งมาพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยดาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงาน (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการจัดทางบการเงิ นสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมสามัญประจาปี ตามมาตร 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ.2535 กาหนด (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ
สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี
2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายเงิน
ปั นผลจากเงินกาไรเท่านั้น และมาตรา 116 กาหนดให้บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายปั นผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได
ขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
จากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯมีกาไรสุ ทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจาปี 2558 จานวน 38,516,978 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ :
1) คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2558 เป็ นทุน
สารองตามกฎหมายจานวน 1,925,848.89 บาทซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะ
กิ จการประจาปี 2558 ซึ่ งมี จานวน 38,516,977.77 บาท เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริ ษทั ฯจะมีทุนสารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 10,225,848.89 บาท
2) คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษ ัท ฯที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏอยู่ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้น ณ วัน ที่ 7 มี น าคม 2559 ซึ่ ง เป็ นวัน ที่
คณะกรรมการกาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ ้นละ
0.03 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 24,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวันที่ 8
มีนาคม 2559 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้อตั ราเงินปั นผล
ที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2558 เท่ากับร้อยละ
62.31 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และฉบับ
แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม) และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุ มสามัญ ประจาปี ทุ กครั้ ง
กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคี ยงที่ สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่ จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆต่อไป
ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนี้อาจ
ได้รับเลือกให้เข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
1. กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระนี้ ได้แก่นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางอมร พุฒิพิริยะ ตาแหน่ง กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯเป็ นการล่วงหน้านับตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการ
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บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็ นกรรมการที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในกรณี น้ ี ได้พิจารณาแล้ว
เห็ นคมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งนายแพทย์พิษณุ ขันติ พงษ์ (ประธาน
กรรมการ กรรมการอิ สระ และประธานกรรมการตรวจสอบ) และนางอมร พุฒิพิริยะ (กรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริ หาร) กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่ องจากเป็ นผูไ้ ด้ปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
การลงมติ : บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ พึงจะมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 (3) )
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบริ ษทั ฯในปี ที่ ผ่านมา การปฏิ บัติงานและความรั บผิด ชอบของ
คณะกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั ฯหรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรู ปของค่าตอบแทนประจาปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดย
ไม่มีค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่ นและสิ ทธิ ประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่
ประชุม
ทั้งนี้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจาปี 2559 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2558 เป็ นดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ฯ
ประธานกรรมการ
20,000 /ครั้ง / คน
15,000/ครั้ง / คน
15,000/ครั้ง / คน
กรรมการ
15,000 /ครั้ง / คน
10,000/ครั้ง / คน
10,000/ครั้ง / คน
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัสพิจารณาจากผลการดาเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
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ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ได้มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริ ษทั ฯได้จ่ายจริ ง รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 905,000 บาท (เก้า
แสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง
รายชื่อ
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรร
บริ ษทั
ตรวจสอบ
หาฯ
รวม
1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
160,000
120,000
280,000
2. ดร.วัฒนา ยืนยง
120,000
80,000
200,000
3. ดร.เฉลิมชัย คาแสน
120,000
80,000
200,000
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้
120,000
120,000
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
105,000
105,000
รวม
625,000
280,000
905,000
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2559 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สอง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรู ปแบบของค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ ยประชุ มเท่ านั้น โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่นและสิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา
จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ ออก
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิ
หน้าที่ มาแล้ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี แห่ งใหม่
บริ ษทั สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตกาหนดให้ นาย
วิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยนเลขที่
3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบ
บัญชี ทะเบี ยนเลขที่ 9445 จากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิ ท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2559
และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิ ท จากัด ได้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯปี 2556-2558 รวม 3 ปี
และบริ ษทั ย่อยปี 2557 – 2558 รวม 2 ปี โดยมีนายยุทธพงษ์ เชื้ อเมืองพาน เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ทาหน้าที่ ลง
ลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ปี 2559
(ปี ที่นาเสนอ)

รายละเอียด

ปี 2558
เพิ่มขึ้น

บริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี และ
สอบทานงบการเงินรวมประจาปี
รวมเป็ นเงิน

465,000

450,000

15,000

745,000

700,000

45,000

1,210,000

1,150,000

60,000

45,000

45,000

110,000

100,000

10,000

155,000

145,000

10,000

1,365,000

1,295,000

70,000

บริ ษทั ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ต้ ี 2013 จากัด (บริ ษทั ย่อย)
ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
รวมเป็ นเงิน
รวมทั้งกลุ่ม

-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ ยเลี้ยงปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่า
อากรแสตมป์ เป็ นต้น
2) ค่าบริ การอื่น (Non-Audit fee)
– ไม่มี ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายวิชยั รุ จิตา
นนท์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ
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นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 9445 จากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2559 และกาหนดค่า
สอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผูส้ อบบัญชี ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 4)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผู ้
ถือหุ ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ ง และยื่นต่อบริ ษทั ก่อน
เข้าร่ วมประชุมด้วย ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติซ่ ึ งแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริ ษทั ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในนามของผูถ้ ือหุน้ ได้
อนึ่ ง กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 (Record Date)
ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558
ของ
บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัทฯ เลขที่ 661 หมู่ที่ 24 ตาบลรอบ
เวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 53 คน นับจานวนหุ้นได้
600,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมโดยนายธวัชชัย พุฒิพริ ิ ยะ เป็ นประธานที่ประชุม และได้ ประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1.

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

ประธานได้ เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2558 ให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามความเป็ นจริ งจึงได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2.

จานวน 600,000,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
จานวน - เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
จานวน - เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์ )

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยให้ แก้ ไขวัตถุประสงค์ ข้ อที่ (26) รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทั ้งสิ ้น 47 ข้ อ โดยแก้ ไข
วัตถุประสงค์ข้อ (26) ดังนี ้
ข้ อ (26) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โบวลิง่ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพัก
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน ้า
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มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว ลงมติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ ใ ห้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ คณห์ ส นธิ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์) โดยให้ แก้ ไขวัตถุประสงค์ ข้ อที่ (26) รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทั ้งสิ ้น 47 ข้ อ ตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3.

จานวน 600,000,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
จานวน - เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
จานวน - เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ (ข้ อ 33, ข้ อ 59 และยกเลิกข้ อ 49) ของบริษัท

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริ ษัท โดยแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ (ข้ อ 33, ข้ อ 59 และยกเลิกข้ อ 49) โดย
บริ ษัทจะมีข้อบังคับรวมทั ้งสิ ้น 58 ข้ อ โดยแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ (ข้ อ 33, ข้ อ 59 และยกเลิกข้ อ 49) เป็ นดังนี ้
ข้ อ 33.
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี
ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ มีจานวนหุ้น นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดจะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุม
ไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1)
เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 49.

–ยกเลิกทั ้งข้ อ-

ข้ อ 59.

ดวงตราของบริ ษัทให้ มีลกั ษณะตามรายละเอียดแนบในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ บังคับของบริ ษัท โดยแก้ ไ ข
เพิ่มเติมข้ อบังคับ (ข้ อ 33, ข้ อ 59 และยกเลิกข้ อ 49) โดยบริ ษัทจะมีข้อบังคับรวมทั ้งสิ ้น 58 ข้ อ โดยแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับ (ข้ อ 33, ข้ อ 59 และยกเลิกข้ อ 49) ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4.

จานวน 600,000,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
จานวน - เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
จานวน - เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องใดเข้ าพิจารณา

ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ .................................................ประธานทีป่ ระชุม
(นายธวัชชัย พุฒิพริ ิ ยะ)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
1. นายแพทย์ พษิ ณุ ขันติพงษ์
อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- SASIN In–Depth Hospital Management Program , Kellogg School of Management, Northwestern
University, Chicago, USA
- SASIN In–Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea ,
CHA Medical Center and Asan Medical Center in Seoul
- SASIN In–Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France
- วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรี เวชศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2558 – ปั จจุบนั

2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2557 – 2558
2555 – 2557
2553 – 2555
2553 – 2555

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพัฒนา
รองประธานคนที่1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
คณะที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ผูอ้ านวยการ
อนุกรรมการจริ ยธรรม
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

บมจ. ธนพิริยะ

โรงพยาบาลน่าน
ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลน่าน
ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

กรรมการและกรรมการอิสระ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

เป็ นกรรมการ ตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ
บริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ต้ ี 2013
จากัด
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา :
เป็ นกรรมการบริ หาร
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ :
มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา :

ไม่มี
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
2. นางอมร พุฒิพริ ิยะ
อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี เภสัชกรรมมหาวิทยาลัยมหิ ดล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2558 – ปั จจุบนั

2555 – 2558
2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ธนพิริยะ

บจก. ธนพิริยะ
บจ. ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ต้ ี 2013

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

1 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559  30.73% (คิดเป็ นจานวนหุน้ เท่ากับ 245,800,000 หุน้ )
 65.10% (คิดเป็ นจานวนหุน้ เท่ากับ 520,800,000 หุน้ กรณี นบั รวม
นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ และด.ช.ธนภัทร พุฒิพิริยะ)
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริ ษทั 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการบริ หาร 8/8 ครั้ง

ส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นว่านางอมร พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติการ
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จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

1 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559

 ไม่มี
 0.13% (คิดเป็ นจานวนหุน้ เท่ากับ 1,000,000 หุน้ กรณี นบั รวมนาง
พัชรี ขันติพงษ์)

ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริ ษทั 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง

ส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นว่านายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ มี
คุณสมบัติการเป็ นกรรมการ ตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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คำนิยำมของกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

17

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ สี ิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฏิ บตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีซ่ ึง
จะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ บางรายอาจยังไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ จึงขอสงวนสิ ทธิที่จะผ่อนผันการยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ สี ัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ หนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
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ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2559 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ เพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในนามของผูถ้ ื อหุ ้น โดยจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ ระบุขอ้ ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) เลขที่ 661 หมู่ที่ 24 ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57000
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ข้ อบังคับบริษัทเกีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
หมวด 5 ข้อ 36
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) จานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
(2) ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. การดาเนินการประชุม
หมวด 5 ข้อ 34
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนาย
ทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
หมวด 5 ข้อ 40
กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลหรื องบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
หมวด 5 ข้อ 37
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ ม หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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3. องค์ ประชุม
หมวด 5 ข้อ 35
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม
(1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้
ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จาเป็ นต้องครบองค์
ประชุม
4. การลงคะแนนเสียง
หมวด 5 ข้อ 38
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถืออยูโ่ ดยถือว่า หนึ่ง (1) หุน้ มีหนึ่ง (1)
เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
หมวด 5 ข้อ 39
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการร่ วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบ หรื อเลิกบริ ษทั
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5. การแต่ งตั้งกรรมการ
หมวด 4 ข้อ 15
ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ ง
หนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็ น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
หมวด 4 ข้อ 17
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
หมวด 4 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
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ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ าพเจ้ า ........................................................................................ สัญชาติ .........................................
อยู่บ้านเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บ้านเลขที่ ..............................
ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(2) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บ้านเลขที่ ..............................
ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณี ย์ ..................................... หรื อ
(3) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บ้านเลขที่ ..............................
ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ าพเจ้ า ........................................................................................ สัญชาติ .........................................
อยูบ่ ้ านเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(2) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(3) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้ าพระยา
ปาร์ ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558
วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2558
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางอมร พุฒิพิริยะ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมะติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ าพเจ้ า ........................................................................................ สัญชาติ .........................................
อยูบ่ ้ านเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ...........................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(2) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(3) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้ าพระยา
ปาร์ ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ ........................ หุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ..................... หุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
............................... เสียง
30

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับ 7

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558
วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2558
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางอมร พุฒิพิริยะ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมะติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้น ที่ มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่รุบไุ ว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

33

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8

รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. นายแพทย์ พษิ ณุ ขันติพงษ์
อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- SASIN In–Depth Hospital Management Program , Kellogg School of Management, Northwestern
University, Chicago, USA
- SASIN In–Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea ,
CHA Medical Center and Asan Medical Center in Seoul
- SASIN In–Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France
- วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรี เวชศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2558 – ปั จจุบนั

2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2557 – 2558
2555 – 2557
2553 – 2555
2553 – 2555
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพัฒนา
รองประธานคนที่1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
คณะที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ผูอ้ านวยการ
อนุกรรมการจริ ยธรรม
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์

บมจ. ธนพิริยะ

โรงพยาบาลน่าน
ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลน่าน
ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

1 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559

 ไม่มี
 0.13% (คิดเป็ นจานวนหุน้ เท่ากับ 1,000,000 หุน้ กรณี นบั รวมนาง
พัชรี ขันติพงษ์)

ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริ ษทั 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง

ส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
2. ดร.วัฒนา ยืนยง
อายุ

54 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2558 – ปจั จุบนั
2556 – ปจั จุบนั
2553 – 2555

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองอธิการบดี
ผูช้ ่วยอธิการบดี

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

บมจ. ธนพิรยิ ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 ไม่มี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริ ษทั 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง

ส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :
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การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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