
 

บริษัท ธนพิริยะ จ ำกดั(มหำชน) 
661หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000  โทร. 053-756484 

 

  1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของ 
บริษัท ธนพริิยะ จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ  ห้องแกรนด์รัชดำ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค เลขที่ 247  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ เป็นประธำนในที่ประชมุ
โดยมีกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ เข้ำร่วมประชมุอื่น ๆ ดงันี ้

 
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชมุ 

1. นำยแพทย์พิษณุ  ขนัติพงษ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. ดร.วฒันำ  ยืนยง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. ดร.นำยเฉลมิชยั  ค ำแสน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
4. นำยธวชัชยั  พฒุิพิริยะ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 
5. นำงอมร พฒุพิิริยะ กรรมกำร 
6. นำงจฬุำรัตน์  งำมเลศิลี ้ กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
7. นำงสำวบษุกร  ถดัทะพงษ์ กรรมกำร 

 
ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชมุ 
1. นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และเลขำนกุำรบริษัท 

 
ผู้ ร่วมประชมุอื่น ๆ 
1. นำยยทุธพงษ์ เชือ้เมอืงพำน ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 
2. นำงสำวกนิษฐำ  ศิริพฒันสมชำย ตวัแทนผู้สอบบญัชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 
3. นำยพรพรหม กำญจนจำรี ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลกีลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 
4. นำงสำววิจิตรพรรณ คล้ำยอบุล ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลกีลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 
5. นำงสำวพิสมยั ชวูงศ์โกมล ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลกีลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 
6. นำงสำวเดือนพรรณ ลลีำวิวฒัน์ ที่ปรึกษำกำรเงินจำกบริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
7. นำงสำวจฬุำลกัษณ์  จหุอม ที่ปรึกษำกำรเงินจำกบริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ถือหุ้นท่ีได้มำเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ของ 
บริษัทฯ และแถลงว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ 35 ท่ำน นบัจ ำนวนหุ้นได้ 
609,219,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.15 ของจ ำนวนหุ้นซึง่ได้จ ำหน่ำยแล้ว และเป็นผู้มีสทิธิออกเสยีง จงึครบเป็น
องค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 ประธำนฯ จงึเปิดประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 และได้เชิญผู้ถือหุ้นรับฟังค ำชีแ้จงเร่ือง
วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสยีง โดยสรุปดังนี  ้

 กำรออกเสยีงลงคะแนนจะนบัหุ้น 1 หุ้น เท่ำกับ 1 เสยีง และผู้ถือหุ้น 1 รำย สำมำรถออกเสยีงใน
แต่ละวำระว่ำ   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ได้เพียงทำงใดทำงหนึง่เท่ำนัน้ จะไม่สำมำรถแบง่แยกจ ำนวน
หุ้นเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ลงทนุต่ำงประเทศที่แต่งตัง้ให้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

 กำรลงมติในแต่ละวำระ ให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ลงคะแนนเสยีงในบตัร
ลงคะแนน และยกมือขึน้ เจ้ำหน้ำที่จะเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อกำรตรวจสอบและเป็นเอกสำรประกอบกำร
ลงคะแนน โดยในวำระพิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำร กำรลงมติเลอืกตัง้กรรมกำรจะด ำเนินไปเป็นรำยบคุคล ส ำหรับผู้
ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน จะถือว่ำอนมุติัตำมที่น ำเสนอ โดยไม่ต้องสง่บตัรลงคะแนน
หลงักำรพิจำรณำแต่ละวำระ แต่ขอให้สง่คืนบตัรลงคะแนนทัง้หมดแก่เจ้ำหน้ำที่ภำยหลงักำรประชมุเสร็จสิน้ ซึง่จะ
ประมวลผลกำรนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ และประกำศผลคะแนนให้ที่ประชมุทรำบโดยแบ่งเป็นคะแนน เสยีง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละของผู้ถือหุ้นตำมมติที่ต้องใช้ 

 กำรนบัผลกำรลงคะแนนเสยีง จะใช้มติเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน เว้นแต่วำระที่ 6 เร่ืองพิจำรณำอนมุติัค่ำตอบแทนกรรมกำร จะใช้มติไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุ สว่นวำระที่ 2 เร่ืองพิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นวำระ
รับทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสยีง 

 บริษัทฯ ได้น ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง เพื่อควำมรวดเร็วในกำร
ประมวลผลกำรนบัคะแนนเสยีง 

 กำรประมวลผลกำรนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวำระจะน ำคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
และบตัรเสยี หกัออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสยีง ทัง้ในที่ประชมุและที่มอบฉนัทะ  

  เน่ืองจำกหนงัสอืเชิญประชมุที่สง่ให้ผู้ถือหุ้นมีกำรพมิพ์ผิดพลำด ดงันัน้ จะขอแก้ไขกำรลงมติ
ใหม่โดยแจ้งให้ที่ประชมุรับทรำบก่อนกำรเร่ิมต้นในแต่ละวำระ 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสยัในกำรลงคะแนนเสยีงแล้ว ประธำนฯจงึขอเร่ิมกำรประชมุเพื่อ
พิจำรณำระเบยีบวำระต่ำง ๆ ตำมที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงันี ้

 
 
 



 

บริษัท ธนพิริยะ จ ำกดั(มหำชน) 
661หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000  โทร. 053-756484 

 

  3 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 
  
 ประธำนได้เสนอรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 
กรกฎำคม 2558 รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุทีไ่ด้แนบมำด้วยกบัหนังสอืเชิญประชมุ ให้ที่ประชมุ
พิจำรณำรับรอง 
กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ  ที่ประชมุพิจำรณำแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์รับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2558  
 

เห็นด้วย 615,816,912 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
รวม 615,816,912 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประธำนฯ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวำคม 2558 
บริษัทฯ มีรำยได้รวมจ ำนวน 1,322.3 ล้ำนบำท โดยมีก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 39.1 ล้ำนบำท รำยละเอียด
ปรำกฎตำมรำยงำนประจ ำปีที่ได้แนบมำพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

กำรลงมติ วำระนีเ้ป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสยีง 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวำระนีก้่อนกำรลงมติ ค ำถำม
และค ำตอบโดยสรุปมีดงันี ้

(1) คุณพลพัฒน์ อร่ำมเรืองสกุล ผู้ ถือหุ้ นรำยย่อย สอบถำมว่ำ ก ำไรสุทธิลดลงและค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึน้ในปี 
2558 จะเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ืองหรือไม่ 
ค ำตอบ: นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผู้ชีแ้จงว่ำค่ำใช้จ่ำยที่สงูขึน้สว่นใหญ่เกิดจำก
กำรปรับโครงสร้ำงเงินเดือนพนักงำนและกำรเพิ่มจ ำนวนพนักงำนอันเนื่องมำจำกกำรขยำยสำขำ ซึ่งในปี 2559 
ค่ำใช้จ่ำยในสว่นนีจ้ะไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีสำระส ำคญั  
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(2) คุณนรกิจ คูหำอภิรมย์ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ กำรจ้ำงพนักงำนในส่วนกลำงมีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึน้
อย่ำงไร  
ค ำตอบ: นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผู้ชีแ้จงว่ำ กำรจ้ำงงำนมีกำรเพิ่มขึน้ตำมกำร
ขยำยธุรกิจโดยมีกำรจ้ำงในสว่นศนูย์กระจำยสนิค้ำเป็นหลกัอนัเนื่องจำกข้อจ ำกัดเร่ืองพืน้ที่ศนูย์กระจำยสนิค้ำ ซึง่
หำกศนูย์กระจำยสนิค้ำแห่งใหม่สร้ำงเสร็จแล้วคำดว่ำจะท ำให้ข้อจ ำกดัดงักลำ่วลดลง และคำดว่ำกำรจ้ำงงำนส่วน
ดงักลำ่วมีแนวโน้มลดลง  

เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับปี 2558 ของบริษัทฯ  

มติ  ที่ประชมุได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  ในรอบปี 2558  
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธำนฯ ได้แถลงต่อที่ประชมุว่ำ บริษัทฯ  ได้จัดให้มีกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งผู้สอบบญัชีรับอนุญำตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535  
 
กำรลงมติ วำระนีต้้องลงมติอนมุัติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกบัวำระนีก้่อนกำรลงมติ คณุนิชำ 
ผู้ ถือหุ้ นรำยย่อย มีค ำถำมถึงกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับศูนย์กระจำยสินค้ำแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ได้ชีแ้จงว่ำศูนย์กระจำยสินค้ำที่แห่งใหม่คำดว่ำ
จะสร้ำงเสร็จปลำยปี 2559 และจะมีกำรค ำนวณค่ำเสือ่มรำคำเป็นระยะเวลำ 30 ปี  

เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 

มติ  ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2558  

เห็นด้วย 615,944,412 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
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บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
รวม 615,944,412 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรก าไรของบริษัทเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 

  ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุติัจดัสรรก ำไรของบริษัทเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
และจ่ำยเงินปันผล ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้

1. จัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2558 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1,925,848.89 บำท ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจ ำปี 2558 ซึ่งมีจ ำนวน 38,516,977.77 บำท 
เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ภำยหลงัจำกกำรจดัสรรดังกล่ำว บริษัทฯ จะมีทนุส ำรองตำมกฎหมำย
ทัง้สิน้ 10,225,849.89 บำท 

2. จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ที่มีรำยชื่อปรำกฎอยู่ในสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 
7 มีนำคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมกำรก ำหนดให้เป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 24,000,000 บำท และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 แห่ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนในวันที่ 8 มีนำคม 2559 
โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที่ 12 พฤษภำคม 2559 ทัง้นีอ้ตัรำเงินปันผลที่จ่ำยเทียบกบัก ำไรสุทธิ
ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลกัหกัภำษีเงินได้นิติบุคคลปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 62.31  ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ    

 
กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
  ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มี
ผู้ ใดสอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรของบริษัทฯ  เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
และอนมุติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2558 
 
มติ  ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรของบริษัทฯเป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยและอนมุติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2558  
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เห็นด้วย 615,981,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
รวม 615,981,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่ำ ในกำรประชมุผู้ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำก
ต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภำยหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกว่ำผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุ
เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ให้ที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระของบริษัท ในกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 บริษัทมีกรรมกำรที่
ต้องออกตำมวำระจ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 

1. นำยแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์ 
2. นำงอมร  พฒุิพิริยะ 

นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ ประธำนฯ และนำงอมร  พุฒิพิริยะ ทัง้ 2 ท่ำนเป็นกรรมกำรที่ต้อง
ออกตำมวำระได้ขอออกจำกห้องประชุมเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่ำงอิสระ และได้มอบหมำยให้ ดร.
วฒันำ ยืนยง กรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่เป็นประธำนท่ีประชมุแทนในวำระนี ้

 ดร.วฒันำ ยืนยง ประธำนฯ ที่ประชมุวำระนี ้ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่ำ เน่ืองจำกกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน
ดงักลำ่วเป็นผู้มีควำมเหมำะสม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจอย่ำงกว้ำงขวำงเป็นประโยชน์
ต่อกำรบริหำรบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จ ำกัด พ.ศ. 2535 จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำแต่งตัง้นำยแพทย์
พิษณุ ขนัติพงษ์และนำงอมร  พฒุิพิริยะ กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่ 
 
กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถำม 
ประธำนฯ จงึขอที่ประชมุพิจำรณำอนมุติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
 
มติ   ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตัง้นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์และนำงอมร  
พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็นกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระ 
โดยที่ประชมุได้พิจำรณำอนมุติเป็นรำยบคุคลดงันี ้
 

นายแพทย์พษิณุ ขนัตพิงษ์ 
เห็นด้วย 616,641,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
รวม 616,641,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
นางอมร  พุฒพิริิยะ 
เห็นด้วย 370,841,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสยีง 245,800,000 เสยีง ไม่คิดเป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 
รวม 370,841,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

ประธำนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ พิจำรณำ

ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯในปีที่ผ่ำนมำ กำรปฏิบัติงำน และควำม

รับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยเปรียบเทียบอ้ำงอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ  หรือใกล้เคียงกับ

บริษัทฯ  ซึ่งบริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรทัง้ในรูปของค่ำตอบแทนประจ ำปีและเบีย้ประชุมเท่ำนัน้ 

โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทัง้นี ้คณะกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรหรือได้รับผลตอบแทน

ในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่ำเบีย้ประชมุรำยครัง้ที่ประชมุ 
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ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 ในอัตรำเช่นเดียวกับปี 

2558 โดยก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนินงำนวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บำท ซึง่มีรำยละเอียด

ดงันี ้

คณะกรรมกำร 
ค่ำเบีย้ประชมุ 

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ฯ 
ประธำนกรรมกำร 20,000/ ครัง้/ คน 15,000/ ครัง้/ คน 15,000/ ครัง้/ คน 
กรรมกำร 15,000/ ครัง้/ คน 10,000/ ครัง้/ คน 10,000/ ครัง้/ คน 

 
กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกบัวำระนีก้่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มี
ผู้ใดสอบถำม ประธำนฯ จงึขอที่ประชมุพิจำรณำอนมุติัค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 
มติ   ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 ตำมที่
ประธำนเสนอ 
 

เห็นด้วย 616,701,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
รวม 616,701,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ี
 
 ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตัง้ นำยวิชัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบญัชี
รับอนุญำตเลขที่ 4054 หรือ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3500 หรือ หรือนำยเสถียร 
วงศ์สนันท์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 3495   หรือนำยยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพำน ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 
9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 และก ำหนดค่ำสอบบัญชี
ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บำท  
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กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกบัวำระนีก้่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มี

ผู้ใดสอบถำม ประธำนฯ จงึขอที่ประชมุพิจำรณำอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
 
มติ ที่ประชมุพิจำรณำแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัแต่งตัง้นำยวิชยั รุจิตำนนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบยีน
เลขท่ี 4054 หรือ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบยีนเลขท่ี 3500 หรือ นำยเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชี
ทะเบยีนเลขท่ี 3495 หรือ นำยยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพำน ผู้สอบบญัชีทะเบยีนเลขท่ี 9445 จำกบริษัท เอเอน็เอส ออดิท 
จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  ส ำหรับปี 2559 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็น
จ ำนวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บำท 

เห็นด้วย 616,701,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
รวม 616,701,312 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  
 ไม่มีเร่ืองอื่นพจิำรณำเพิม่เติม 
  เมื่อได้กำรพิจำรณำครบทุกวำระแล้ว ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติมและ
เสนอข้อเสนอแนะ แล้วจงึขอให้กรรมกำรบริษัทและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องตอบค ำถำมและพิจำรณำข้อเสนอแนะ ซึง่
สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 
(1) นำยอนชุำ เดชำพินิจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริษัทมีแผนกำรอย่ำงไรในกำรเพิ่มช่องทำงหำรำยได้ จำก
งบประมำณกำรลงทนุศนูย์กระจำยสนิค้ำประมำณ 150-200 ล้ำนบำท  
ค ำตอบ: เน่ืองจำกศนูย์กระจำยสนิค้ำที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจบุนัได้ใช้เต็มพืน้ท่ีแล้ว จงึท ำให้ต้นทนุของกำรบริหำร
จดักำรด้ำนโลจิสติกส์สงูมำก ดงันัน้ กำรที่บริษัทฯ ย้ำยศนูย์กระจำยสนิค้ำไปยงัที่ใหม่จงึจะท ำให้บริษัทฯ ลดต้นทนุ
ด้ำนโลจิสติกส์ได้ และท ำให้บริษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำได้ง่ำยและรวดเร็วยิ่งขึน้ 
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(2) นำยอนชุำ เดชำพินิจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริษัทมีเป้ำหมำยกำรขยำยสำขำอย่ำงไร 
ค ำตอบ: เดิมบริษัทฯ ตัง้เป้ำหมำยในกำรเติบโตของบริษัทอยู่ที่ประมำณร้อยละ 10-15 ต่อปีส ำหรับปี 2558  
บริษัทฯ สำมำรถท ำได้ประมำณร้อยละ 10 ในปี 2559 บริษัทได้ลงทนุสร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำใหม่เพื่อช่วยรองรับ
กำรขยำยสำขำ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึประมำณกำรณ์ว่ำจะสำมำรถขยำยสำขำได้ตำมเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ 
 
(3) นำยอนชุำ เดชำพินิจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ ขณะนีห้้ำง Modern Trade ขนำดใหญ่ได้มำเปิดทัว่จังหวัด
เชียงรำยแล้ว ดังนัน้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นร้ำนค้ำปลีกท้องถิ่นมีจุดแข็งอย่ำงไรที่จะสำมำรถแข่งขันกับ  Modern Trade 
ขนำดใหญ่ได้ 
ค ำตอบ: ถงึแม้ว่ำห้ำง Modern Trade ขนำดใหญ่ได้มำเปิดทั่วจังหวัดเชียงรำยแล้ว แต่บริษัทฯ ก็ยงัสำมำรถขยำย
สำขำเติบโตไปได้เร่ือย ๆ เนื่องจำกบริษัทฯ มีกลยทุธ์ทำงกำรตลำดที่สำมำรถแข่งขนัได้  
 
(4) นำยไพศำล แจ่มจ ำรัส ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริษัทฯ มีแผนเปิดสำขำไปยังจังหวัดอื่นหรือภมูิภำคอื่น
หรือไม่ 
ค ำตอบ: ในตอนนีบ้ริษัทฯ สำมำรถท ำเงินในจงัหวดัเชียงรำยได้เน่ืองจำกขนสง่ในระยะทำงใกล้ได้ก ำไรมำกกว่ำ แต่
หำกจะขยำยไปจังหวัดอื่น ๆ จะต้องมีเงินทุนท่ีเพียงพอก่อน เพรำะฉะนัน้ ในตอนนีบ้ริษัทฯ จงึให้ควำมส ำคัญของ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของแบรนด์มำกกว่ำช่องทำงท ำก ำไร  
 
(5) นำยอำชว์ นิยมไทย ผู้ ถือหุ้ นรำยย่อย สอบถำมว่ำ ตำมที่แจ้งไว้ว่ำศูนย์กระจำยสินค้ำใหม่ที่จะสำมำรถลด
ต้นทุนทำงด้ำนโลจิสติกส์ได้ จึงอยำกทรำบต้นทุนทำงด้ำนโลจิสติกส์ว่ำคิดเป็นที่เปอร์เซ็นต์ของรำยจ่ำยทัง้หมด 
และต้องขยำยกี่สำขำถงึจะสำมำรถเร่ิมคุ้มทนุ 
ค ำตอบ: กำรลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์นัน้มีวิธีคิดมำจำกกำรไม่ต้องเพิ่มคนแต่เพิ่มเป็นสำขำแทน ซึ่งในขณะนีไ้ม่
สำมำรถบอกตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ต้องดูว่ำในปี 2560 บริษัทฯ จะสำมำรถเปิดได้ถึงกี่สำขำ ทัง้นี ้ควำมจ ำเป็น
ของกำรเปิดศูนย์กระจำยสินค้ำแห่งใหม่ก็เพื่อรองรับกำรขยำยสำขำในอนำคต ซึ่งศูนย์กระจำยสินค้ำแห่งใหม่นี ้
ใหญ่กว่ำแห่งเก่ำ 3-4 เท่ำ สำมำรถรองรับได้ถงึ 50 สำขำ ในขณะที่ศนูย์เก่ำสำมำรถรองรับได้แค่ 10-12 สำขำ ท ำ
ให้ในปัจจุบนัมีกำรส่งสินค้ำไปยงัสำขำไม่ทันเวลำ ยอดขำยจึงหำยไปบำงส่วน ศูนย์กระจำยสินค้ำแห่งใหม่จะท ำ
ให้เพิ่มยอดขำยที่หำยไปได้ 
 
(6) นำยอำชว์ นิยมไทย ผู้ถือหุ้นรำยยอ่ย สอบถำมวำ่ สนิค้ำ High Margin ที่จะทดลองมำจ ำหน่ำย มีผลตอบรับ
อย่ำงไร 
ค ำตอบ: เดิมธนพิริยะขำยสินค้ำชุมชน (OTOP) ในจังหวัด สินค้ำ High Margin สำมำรถท ำก ำไรได้ดีกว่ำ และ
ได้รับกำรตอบรับที่ดีมำก เน่ืองจำกเป็นสนิค้ำที่รำคำไม่สงู ผู้บริโภคซือ้ได้ตลอด  



 

บริษัท ธนพิริยะ จ ำกดั(มหำชน) 
661หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000  โทร. 053-756484 

 

  11 

(7) นำยอำชว์ นิยมไทย ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ ในขณะนีก้ำรขำยปลีกและขำยส่งเป็นอย่ำงไร และอนำคต
คำดว่ำจะเป็นอย่ำงไร 
ค ำตอบ: ขณะนีบ้ริษัทฯ สดัสว่นกำรขำยสง่และขำยปลกีอยู่ที่ 25:75 และในอนำคตกำรขำยสง่จะไปอยู่ที่สำขำแทน 
และผู้ประกอบกำรสำมำรถไปซือ้ที่สำขำแทนได้ เพรำะฉะนัน้สดัส่วนกำรขำยปลีกและขำยส่งจะต่ำงกันน้อยลง 
ทัง้นีก้ระแสเงินสดจะเพิ่มขึน้เพรำะต้องให้เครดิตลกูค้ำขำยสง่แต่กำรขำยปลกีสำมำรถเก็บเงินได้เลย 
 
(8) นำยพลพฒัน์ อร่ำมเรืองสกลุ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ เหตใุดค้ำปลกีและค้ำสง่จงึสำมำรถอยู่ในที่เดียวกัน
ได้ เพรำะรำคำต่ำงกนั 
ค ำตอบ: สนิค้ำของบริษัทฯ มีป้ำยสบีอกรำคำชดัเจน ลกูค้ำเข้ำใจดี  
 
(9) นำยพลพัฒน์ อร่ำมเรืองสกุล ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ เนื่องจำกศูนย์กระจำยสินค้ำแห่งใหม่จะสำมำรถ
รองรับได้ 50 สำขำ ดงันัน้ บริษัทจะขยำยได้กี่สำขำในจงัหวดัเชียงรำย 
ค ำตอบ: จงัหวดัเชียงรำยมีแนวโน้มที่เติบโตเน่ืองจำกคนย้ำยจำกเมืองใหญ่มำอยู่เมืองเล็กและมีคนจำกที่อื่นย้ำย
มำอยู่ในจังหวัดเชียงรำยจ ำนวนมำก อีกทัง้กำรลงทุนในจังหวัดเชียงรำยใช้เงินลงทุนไม่มำกจึงมีคนมำลงทุนใน
จังหวัดเชียงรำยเพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้ธนพิริยะเป็นค้ำร้ำนค้ำปลีกและค้ำส่งอยู่ในร้ำนเดียวกนั โดยมีเป้ำหมำยที่จะ
เปิดสำขำให้ได้ 50 สำขำ 
 
(10) นำยพีรวฒัน์ ธรรมำภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริษัทฯ มีแผนเร่ืองเจ้ำหนีก้ำรค้ำกบักำรใช้เงินสด
ส ำหรับกำรจดัหำสนิค้ำในอนำคตอย่ำงไร 
ค ำตอบ: ในขณะนี ้บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรต่อรองกบัทกุ Supplier ว่ำหำก Supplier รำยใดให้สว่นลดแก่บริษัทฯ 
ดี บริษัทฯ ก็จะจ่ำยเป็นเงินสดเพื่อให้บริษัทฯ ได้ก ำไรเพิ่มขึน้ ซึง่ถือว่ำเป็นรำยได้เพิ่ม 
 
(11) คุณสนุิสำ โสมำภำ ตัวแทนสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ บริษัทฯ มีนโยบำยเร่ืองกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตคอรัปชัน่อย่ำงไร 
ค ำตอบ: บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่จำกหลำยหน่วยงำนเพื่อน ำมำท ำ
เป็นแม่แบบให้บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยอย่ำงเหมำะสมต่อไป 
 
(12) นำยวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริษัทได้มีกำรแก้ไขวัตถปุระสงค์ในกำรประชมุวิสำมญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 เกิดขึน้เนื่องจำกบริษัทมีแผนในกำรท ำธุรกิจอื่นหรือไม่ 
ค ำตอบ: บริษัทได้มกีำรแก้ไขวตัถปุระสงค์โดยตัดธุรกิจอำบอบนวดออกไปเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของก.ล.ต. 
ทัง้นี ้บริษัทไม่มีแผนท ำธุรกิจอื่น 
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(13) นำยวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ เหตุผลของกำรยกเลิกข้อบงัคับของบริษัทข้อ 49. ในกำร
ประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 คืออะไร 
ค ำตอบ: กำรประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 ได้มีขึน้ก่อนท่ีบริษัทจะจดทะเบยีนเข้ำตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ ในกำรประชมุมีวำระพิจำรณำและอนมุัติกำรแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 49. เน่ืองจำกเป็นเร่ืองรำยกำรเกี่ยว
โยงกัน ซึ่งข้อบงัคับฉบบัเก่ำนีไ้ด้อ้ำงอิงจำกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งทำง Financial Advisor 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ไปอ้ำงอิงกฎของคณะกรรมกำร
ตลำดทนุแทน แต่อย่ำงไรก็ตำม กฎระเบยีบดงักลำ่วนีไ้ม่ว่ำจะเขียนเป็นข้อบงัคับไว้หรือไม่ บริษัทก็ต้องปฏิบติัตำม 
หำกในข้อบังคับยังมีกฎข้อนีอ้ยู่แล้วมีกำรออกกฎใหม่ บริษัทก็ต้องแก้ไขข้อบังคับทุกครัง้ไป  ทำง Financial 
Advisor และกรรมกำรบริษัทจงึพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อควำมยืดหยุ่นจงึควรให้ยกเลกิข้อบงัคบัดงักลำ่วนี ้
 
(14) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถำมว่ำ จดุยืนของบริษัทฯ เป็นสนิค้ำรำคำถกู หรือควำมสะดวก 
ค ำตอบ: Vision ของธนพิริยะ คือ รำคำยติุธรรม  
 
(15) ผู้ ถือหุ้ นไม่แจ้งชื่อ สอบถำมว่ำ หลังจำกบริษัทเข้ำตลำดหลักทรัพย์แล้ว มี Supplier เข้ำหำบริษัทเพิ่มขึน้
อย่ำงไร และสนิค้ำจ ำนวน 15,000 SKU นีจ้ะเพิ่มอย่ำงไรในอนำคต 
ค ำตอบ: มี Supplier รำยใหม่เข้ำมำหำบริษัทฯ จ ำนวนมำก สะท้อนถึงควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท ส่วนเร่ืองสินค้ำ
นัน้ สินใดขำยดีบริษัทก็จะก็น ำเข้ำมำขำยและคัดสินค้ำที่ขำยไม่ดีออก ดังนัน้จึงมีกำรหมุนเวียนสินค้ำ  และ SKU 
ยงัคงเดิม  
 
(16) นำยวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ ข้อเสนอเสนอให้บริษัทฯ จดัประชมุผู้ถือหุ้นในครัง้ต่อไปที่
กรุงเทพฯ และมีค ำถำมว่ำบริษัทฯ มีสนิค้ำที่มีแบรนด์ของบริษัทฯ เองหรือไม่ 
ค ำตอบ: บริษัทรับทรำบข้อเสนอกำรประชุมครัง้ต่อไปที่กรุงเทพฯ ไว้เพื่อพิจำรณำ ในขณะนี ้บริษัทฯ ไม่มีควำม
จ ำเป็นต้องสร้ำงแบรนด์สินค้ำของตัวเอง แต่เน้นเร่ืองช่วยร้ำนค้ำท้องถิ่นให้สำมำรถแข่งขันกับ Modern Trade ให้
ได้  
 
(17) นำยวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริษัทฯ มีหนีเ้สยีจำกกำรค้ำสง่ หรือไม่ 
ค ำตอบ: บริษัทฯ ไม่เคยมีหนีเ้สยีจำกกำรค้ำสง่  
 
(18) นำยวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริษัท ธนภมูิ พร็อพเพอร์ตี ้2013 จ ำกดั ท ำธุรกิจอะไร 
ค ำตอบ: บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี ้2013 จ ำกัด เป็นบริษัทที่จัดหำและซือ้ที่ดินเพื่อท ำสำขำให้ธนพิริยะ และจด
ทะเบยีนเผ่ือไว้ส ำหรับประกอบกิจกำรสง่ออก  
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(19) นำยวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ สำขำของธนพิริยะตัง้อยู่บนท่ีดินของบริษัทฯ หรือไม่ 
ค ำตอบ: สำขำของธนพิริยะตัง้อยู่บนท่ีดินของบริษัทฯ เองประมำณร้อยละ 60 และตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเช่ำร้อยละ 40 
 
(20) นำยวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริษัทฯ มีแผนตัง้บริษัทลกูเพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่ 
ค ำตอบ: ในขณะนีบ้ริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีร้ำนธนพิริยะก่อน ยงัไม่มีเป้ำหมำยท ำธุรกิจอื่น 
 
(21) นำยศภุโรจ โรจน์วีระ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริษัทฯ มีแผนงำนจะขยำยไปยงัอ ำเภอท่ำขีเ้หลก็ ประเทศ
พม่ำ หรือไม่ และขอให้อธิบำยสนิค้ำ OTOP 
ค ำตอบ: บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ  ส ำหรับสนิค้ำ OTOP สว่นมำกคือ อำหำร เช่น ข้ำวซอยตดั กล้วยฉำบ  
 
(22) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถำมว่ำ สำขำใหม่ลำ่สดุของธนพิริยะเป็นอย่ำงไร 
ค ำตอบ:  สำขำใหม่ คือ สำขำที่อ ำเภอเทิง ขณะนีม้ียอดขำยและจ ำนวนลกูค้ำตำมที่คำดหมำย 
 
(23) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถำมว่ำ ปัจจยัใดท่ีผู้บริหำรมีควำมกังวลว่ำอำจจะท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถท ำได้ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ 
ค ำตอบ:  บริษัทฯ อยำกให้ศนูย์กระจำยสนิค้ำเสร็จเร็วที่สดุ เพรำะขณะนีติ้ดขดัเพรำะศนูย์กระจำยสนิค้ำปัจจุบนัมี
ขนำดเลก็ โดยศนูย์กระจำยสนิค้ำแห่งใหม่มีก ำหนดสง่มอบภำยในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2559 
 
(24) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถำมว่ำ แนวโน้มผลประกอบกำรของปี 2559 เป็นอย่ำงไร 
ค ำตอบ: ในเดือนมกรำคม – กมุภำพนัธ์ ที่ผ่ำนมำยอดขำยดี ผลประกอบกำรก็ยงัเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ 
 
(25) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถำมว่ำ บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว 
ค ำตอบ: เร่ืองแผ่นดินไหวไม่ได้เป็นควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำเมื่อเกิดเหตุไม่ได้มีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ และอำคำรสว่นใหญ่เป็นอำคำรชัน้เดียว จงึถือว่ำภยัแผ่นดินไหวไม่ใช่ควำมเสีย่งที่สงูส ำหรับบริษัทฯ  
 
เมื่อไม่มีค ำถำมหรือข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้นแล้ว ประธำนฯ จงึประกำศปิดกำรประชมุ 
   
ปิดประชมุเวลำ 15.49 น. 
 

 ลงชื่อ .................................................ประธำนท่ีประชมุ 
     (นำยแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์) 


