
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

Notice of the 2016 Annual General

วันจันทรที่ 25 เมษายน 2559  |  เวลา 14.00 น.
ณ หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยาปารค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
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บริษัท ธนพริิยะ จ ำกดั (มหำชน)
661 หมู่ 24 ต. รอบเวยีง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร 053-756484

ท่ี TNP.SE 004/2016 
วนัท่ี 24 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 
2. รายงานประจ าปี ซ่ึงประกอบดว้ยงบการเงินประจ าปี 2558 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (แผน่ซีดี)
3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
4. ค านิยามของกรรมการอิสระ
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
6. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน
7. หนงัสือมอบฉนัทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุม

ดว้ยบริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จะจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนั
จนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดรั์ชดา โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 ของบริษทัได้ถูกจัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 
กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 2/2558 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ี
ผ่านมา บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 1,322.3 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 39.1 ลา้น
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บริษัท ธนพริิยะ จ ำกดั (มหำชน)
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บาท รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ปรากฏตามรายงานประจ าปี ซ่ึงส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยด าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน (รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

การลงมติ : วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการจดัท างบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจ าปี ตามมาตร 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 ก าหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี
2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษทัฯจ่ายเงิน
ปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา  116 ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงอตัราการจ่ายปันผลดงักล่าว อาจเปล่ียนแปลงได
ข้ึนอยูก่บัฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทัฯ 

จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมาบริษทัฯมีก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2558 จ านวน 38,516,978 บาท 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : 

1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,925,848.89 บาทซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการประจ าปี 2558 ซ่ึงมีจ านวน 38,516,977.77 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ภายหลงัจากการจดัสรรดงักล่าว บริษทัฯจะมีทุนส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 10,225,848.89 บาท

2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษัทฯท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2559  ซ่ึงเป็นวนัท่ี
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ
0.03 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 24,000,000 บาท และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 8
มีนาคม 2559 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งน้ีอตัราเงินปันผล
ท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปี 2558 เท่ากบัร้อยละ
62.31 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ภายใตม้าตรา 70 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (และฉบบั
แก้ไขเพ่ิมเติม) และตามข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง 
กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไป
ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจ
ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้

1. กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ี ไดแ้ก่นายแพทยพ์ิษณุ ขนัติพงษ์  ต  าแหน่ง ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางอมร  พฒิุพิริยะ ต าแหน่ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร

บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯเป็นการล่วงหนา้นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2559 ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ 
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บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัร
คณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีน้ีไดพิ้จารณาแลว้ 
เห็นคมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งนายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ์ (ประธาน
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ) และนางอมร  พุฒิพิริยะ (กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร) กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูไ้ดป้ฏิบติังานใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมา 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

การลงมติ : บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 (3) ) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษทัฯในปีท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัฯหรือใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ซ่ึง
บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจ าปี และเบ้ียประชุมเท่านั้น โดย
ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ทั้ งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทั้ งน้ี
คณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมรายคร้ังท่ี
ประชุม 

ทั้งน้ีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจ าปี 2559 ในอตัราเช่นเดียวกบัปี 2558 เป็นดงัน้ี 

คณะกรรมการ 
ค่าเบ้ียประชุม 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ฯ 
ประธานกรรมการ 20,000 /คร้ัง / คน 15,000/คร้ัง / คน 15,000/คร้ัง / คน 
กรรมการ 15,000 /คร้ัง / คน 10,000/คร้ัง / คน 10,000/คร้ัง / คน 

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัพิจารณาจากผลการด าเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ไดมี้มติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 
2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) และบริษทัฯไดจ่้ายจริง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 905,000 บาท (เกา้
แสนหา้พนับาทถว้น) รายละเอียดตามตาราง 

รายช่ือ ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาฯ รวม 

1. นายแพทยพ์ิษณุ ขนัติพงษ์ 160,000 120,000 - 280,000 
2. ดร.วฒันา  ยนืยง 120,000 80,000 - 200,000 
3. ดร.เฉลิมชยั  ค าแสน 120,000 80,000 - 200,000 
4. นายธวชัชยั  พฒิุพิริยะ - - - - 
5. นางอมร  พฒิุพิริยะ - - - - 
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศล้ี 120,000 - - 120,000 
7. นางสาวบุษกร ถดัทะพงษ์ 105,000 - - 105,000 

รวม 625,000 280,000 - 905,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาและอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สอง
ลา้นห้าแสนบาทถว้น) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบ้ียประชุมเท่านั้น โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา
จดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) ก าหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติั
หน้าท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ 
บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดมี้ความเห็นวา่สมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตก าหนดให้ นาย
วิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2559 
และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯปี 2556-2558 รวม 3 ปี 
และบริษทัย่อยปี 2557 – 2558 รวม 2 ปี โดยมีนายยุทธพงษ์ เช้ือเมืองพาน เป็นผูส้อบบญัชีท่ีท าหน้าท่ีลง
ลายมือช่ือรับรองงบการเงิน 

ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

1) ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)

รายละเอียด 
ปี 2559 

(ปีท่ีน าเสนอ) 
ปี 2558 

เพ่ิมข้ึน 

บริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 

ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 3 ไตรมาส 465,000 450,000 15,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และ 
สอบทานงบการเงินรวมประจ าปี 745,000 700,000 45,000 

    รวมเป็นเงิน 1,210,000 1,150,000 60,000 

บริษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ี 2013 จ ากดั  (บริษทัยอ่ย) 

ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 3 ไตรมาส 45,000 45,000 - 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 110,000 100,000 10,000 

    รวมเป็นเงิน 155,000 145,000 10,000 

รวมทั้งกลุ่ม 1,365,000 1,295,000 70,000 

ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงปฏิบติังานต่างจงัหวดั  ค่าล่วงเวลา  ค่า
อากรแสตมป์ เป็นตน้ 

2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee)

– ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง นายวิชยั รุจิตา
นนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
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นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขท่ี 9445 จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2559 และก าหนดค่า
สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหารผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผูส้อบบญัชีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 4) 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผู ้
ถือหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบริษทัก่อน
เขา้ร่วมประชุมดว้ย ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผูถื้อหุน้ได ้

อน่ึง ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 (Record Date) 
ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 8 มีนาคม 2559 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  (นายแพทยพ์ิษณุ  ขนัติพงษ)์ 
   ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2558 
ของ 

บริษัท ธนพริิยะ จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุเมือ่วนัจนัทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00น. ณ  ห้องประชมุของบริษัทฯ เลขท่ี 661 หมู่ที ่24 ต าบลรอบ
เวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย มีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุ 53 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 
600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุโดยนายธวชัชยั พฒุิพริิยะ เป็นประธานท่ีประชมุ และได้ประชมุตามระเบยีบ
วาระดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2558 

ประธานได้เสนอรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 
2558 ให้ที่ประชมุพิจารณารับรอง 

มติ  ที่ประชมุพิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องตามความเป็นจริงจงึได้ลงมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ 

เห็นด้วย จ านวน    600,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน    - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน    - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 2. พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอื
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) โดยให้แก้ไขวตัถุประสงค์ ข้อที่ (26) รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 47 ข้อ โดยแก้ไข
วตัถปุระสงค์ข้อ (26) ดังนี ้ 

ข้อ (26) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร โบวลิง่ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพกั
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน า้   
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บริษัท ธนพิริยะ จ ำกดั(มหำชน) 
661หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ แก้ไขเพิ่ม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
(วัตถุประสงค์) โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อที่ (26) รวมเป็นวัตถุประสงค์ทัง้สิน้ 47 ข้อ ตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ 

เห็นด้วย จ านวน    600,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน    -    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน    -    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 3. พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ (ข้อ 33, ข้อ 59 และยกเลิกข้อ 49) ของบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัการแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั (ข้อ 33, ข้อ 59 และยกเลกิข้อ 49) โดย
บริษัทจะมีข้อบงัคบัรวมทัง้สิน้ 58 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั (ข้อ 33, ข้อ 59 และยกเลกิข้อ 49) เป็นดงันี  ้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี 
ภายในสี ่(4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมือ่ใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึง่มีจ านวนหุ้น นบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า (25) คน 
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัท าหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุ
ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย     ในกรณีเช่นนีใ้ห้คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) 
เดือน นบัแต่วนัได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 49. –ยกเลกิทัง้ข้อ-

ข้อ 59. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะตามรายละเอียดแนบในหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯจงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัท โดยแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคับ (ข้อ 33, ข้อ 59 และยกเลิกข้อ 49) โดยบริษัทจะมีข้อบงัคับรวมทัง้สิน้ 58 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบั (ข้อ 33, ข้อ 59 และยกเลกิข้อ 49) ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ 
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บริษัท ธนพิริยะ จ ำกดั(มหำชน) 
661หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 

เห็นด้วย จ านวน    600,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน    -    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน    -    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 4. พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองใดเข้าพิจารณา 

ปิดประชมุเวลา 15.00 น. 

ลงชื่อ .................................................ประธานท่ีประชมุ 
(นายธวชัชยั  พฒุิพริิยะ) 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

1. นายแพทย์พษิณุ ขนัตพิงษ์

อาย ุ
61 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา - แพทยศาสตร์บณัฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
- 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
- วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรีเวชศาสตร์
โรงพยาบาลราชวถีิ กรมการแพทย ์

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)

ประวติัการท างาน 
2558 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2557 – 2558 
2555 – 2557 
2553 – 2555 
2553 – 2555 

ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการพฒันา 
รองประธานคนท่ี1 อนุกรรมการอนามยัแม่และเด็ก 
คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
ผูอ้  านวยการ 
อนุกรรมการจริยธรรม 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทย ์

บมจ. ธนพิริยะ 

โรงพยาบาลน่าน 
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
กระทรวงสาธารณสุข   
โรงพยาบาลน่าน 
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการอิสระ 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

เป็นกรรมการ ตามท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบั
บริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
- บริษทัจดทะเบียน :
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :

- กิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ี 2013 
จ ากดั 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า :

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) :
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งอิสระ :

เป็นกรรมการบริหาร 
ไม่เป็น 

มี 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา : ไม่มี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

2. นางอมร  พฒุิพริิยะ

อาย ุ 49 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ 

การศึกษา - ปริญญาตรี เภสชักรรมมหาวทิยาลยัมหิดล
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)

ประวติัการท างาน 
2558 – ปัจจุบนั 

2555 – 2558 
2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ธนพิริยะ 

บจก. ธนพิริยะ 
บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ี 2013 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

จ านวนและสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2559  30.73% (คิดเป็นจ านวนหุน้เท่ากบั 245,800,000 หุน้)
 65.10% (คิดเป็นจ านวนหุน้เท่ากบั 520,800,000 หุน้ กรณีนบัรวม
นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ และด.ช.ธนภทัร พฒิุพิริยะ)

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษทั 8/8 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร 8/8 คร้ัง 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 5 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นวา่นางอมร พฒิุพิริยะ มีคุณสมบติัการ
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

จ านวนและสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2559  ไม่มี
 0.13% (คิดเป็นจ านวนหุน้เท่ากบั 1,000,000 หุน้ กรณีนบัรวมนาง

พชัรี  ขนัติพงษ)์

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษทั 8/8 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 5 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นวา่นายแพทยพ์ิษณุ ขนัติพงษ ์มี
คุณสมบติัการเป็นกรรมการ ตามท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
- บริษทัจดทะเบียน :
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :
- กิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า :

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) :
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งอิสระ :

ไม่เป็น 
ไม่เป็น 

ไม่มี 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ : ไม่มี 

15



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

ค ำนิยำมของกรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้ งน้ี นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัสาหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีซ่ึง
จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงเห็นควรก าหนดใหมี้การ
ตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ยดึถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีน ามาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ 
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา
1.1  ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2. นิตบุิคคล

2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจาตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทาข้ึนในต่างประเทศควรมี 
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
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ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เป็นตน้ไป 

หมายเหตุ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทัฯ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุขอ้ความ
ครบถว้นสมบูรณ์แลว้มายงับริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 661 หมู่ท่ี 24 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
57000 
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ข้อบงัคบับริษัทเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ

หมวด 5 ขอ้ 36

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดัก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การด าเนินการประชุม

หมวด 5 ขอ้ 34

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

หมวด 5 ขอ้ 40 

กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี
(6) กิจการอ่ืนๆ

หมวด 5 ขอ้ 37 

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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3. องค์ประชุม

หมวด 5 ขอ้ 35

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และให้
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ขอ้ 38

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่ หน่ึง (1) หุน้ มีหน่ึง (1) 
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน ร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 

หมวด 5 ขอ้ 39 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการร่วมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษทั 
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5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 4 ขอ้ 15

ให้บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ ห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการ
มีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

หมวด 4 ขอ้ 17 

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด

หมวด 4 ขอ้ 18 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
  เขียนท่ี .......................................................................... 
วนัท่ี ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. 

(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาต ิ......................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ....................................... ถนน ................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ....................................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ...........................เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั ................................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั .................................เสียง 
          หุ้นบริุมสิทธิ ............................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ... ..............................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้
(1)  .......................................................................... อาย ุ.........................ปี อยู่บ้านเลขท่ี .............................. 

ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ..................................................
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ 

(2)  .......................................................................... อาย ุ.........................ปี อยู่บ้านเลขท่ี .............................. 
ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ..................................................
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ 

(3)  .......................................................................... อาย ุ.........................ปี อยู่บ้านเลขท่ี .............................. 
ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ..................................................
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย์ .....................................  หรือ 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559  ในวนัจนัทร์ท่ี 25  เมษายน พ.ศ.2559  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

 (.........................................................) 
ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (.........................................................) 
ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (.........................................................) 
ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (.........................................................) 
หมายเหตุ

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

  เขียนที่ ..........................................................................
วนัท่ี ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................

(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาติ .........................................
อยูบ้่านเลขท่ี ....................................... ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .........................................
อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ .......................................

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม .............................. หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...........................เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั ................................................ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .................................เสยีง
หุ้นบริุมสทิธิ ............................................. หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .................................เสยีง

(3) ขอมอบฉนัทะให้
(1)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ......................... 

ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(2)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ......................... 
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(3)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ......................... 
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ .....................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระท่ี 1 เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2558

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

วาระท่ี 4 เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2558

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

วาระท่ี 5 เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
ช่ือกรรมการ  นายแพทย์พิษณ ุ ขนัติพงษ์ 

เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมการ  นางอมร  พฒุิพิริยะ 
เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง

วาระท่ี 6 เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

วาระท่ี 7 เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง
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วาระท่ี 8 เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน

หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมะติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ

ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้า

ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ

 ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ

  (.........................................................)

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

  (.........................................................)

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

  (.........................................................)

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

  (.........................................................)

 หมำยเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

  เขียนที่ ..........................................................................
วนัท่ี ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................

(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาติ .........................................
อยูบ้่านเลขท่ี ....................................... ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .........................................
อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ .......................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ...........................................................................
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม .............................. หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...........................เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั ................................................ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .................................เสยีง
หุ้นบริุมสทิธิ ............................................. หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .................................เสยีง

(2) ขอมอบฉนัทะให้
(1)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ......................... 

ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(2)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ......................... 
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(3)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ......................... 
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ .....................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ในวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

มอบฉนัทะบางสว่น คือ
หุ้นสามญั ........................ หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ..........................เสยีง

หุ้นบริุมสทิธิ ..................... หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ..........................เสยีง
รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด ............................... เสยีง

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระท่ี 1 เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2558

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง

วาระท่ี 2 เร่ือง   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระท่ี 3 เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

วาระท่ี 4 เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2558

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

วาระท่ี 5 เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
ช่ือกรรมการ  นายแพทย์พิษณ ุ ขนัติพงษ์ 

เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมการ  นางอมร  พฒุิพิริยะ 
เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง

วาระท่ี 6 เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง
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วาระท่ี 7 เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

วาระท่ี 8 เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน

หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมะติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ

ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้า

ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ

 ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ

  (.........................................................)

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

  (.........................................................)

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

  (.........................................................)

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

  (.........................................................)
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 หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่รุบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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รายละเอยีดกรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

1. นายแพทย์พษิณุ ขนัตพิงษ์

อาย ุ
61 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา - แพทยศาสตร์บณัฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
- 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
- วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรีเวชศาสตร์
โรงพยาบาลราชวถีิ กรมการแพทย ์

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)

ประวติัการท างาน 
2558 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2557 – 2558 
2555 – 2557 
2553 – 2555 
2553 – 2555 

ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการพฒันา 
รองประธานคนท่ี1 อนุกรรมการอนามยัแม่และเด็ก 
คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
ผูอ้  านวยการ 
อนุกรรมการจริยธรรม 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทย ์

บมจ. ธนพิริยะ 

โรงพยาบาลน่าน 
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
กระทรวงสาธารณสุข   
โรงพยาบาลน่าน 
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
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จ านวนและสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2559  ไม่มี
 0.13% (คิดเป็นจ านวนหุน้เท่ากบั 1,000,000 หุน้ กรณีนบัรวมนาง

พชัรี  ขนัติพงษ)์

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษทั 8/8 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 5 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
- บริษทัจดทะเบียน :
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :
- กิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า :

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) :
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งอิสระ :

ไม่เป็น 
ไม่เป็น 

ไม่มี 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ : ไม่มี 

35



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8

รายละเอยีดกรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

2. ดร.วฒันา  ยนืยง

อาย ุ 54 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา - ปรญิญาเอก การบญัช ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
- ปรญิญาโท บญัชบีรหิาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่117/2015 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)

ประวติัการท างาน 
2558 – ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 
2553 – 2555 

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
รองอธกิารบด ี
ผูช้่วยอธกิารบด ี

บมจ. ธนพริยิะ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

จ านวนและสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2559 ไม่มี 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษทั 8/8 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
- บริษทัจดทะเบียน :
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :
- กิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
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การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า :

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) :
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งอิสระ :

ไม่เป็น 
ไม่เป็น 

ไม่มี 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ : ไม่มี 
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