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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ของ
บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ให้ มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ อ งแกรนด์ รั ชดำ โรงแรมเจ้ ำพระยำปำร์ ค เลขที่ 247
ถนนรั ชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ เป็ นประธำนในที่ประชุม
โดยมีกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และผู้เข้ ำร่ วมประชุมอื่น ๆ ดังนี ้
กรรมกำรที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
2. ดร.วัฒนำ ยืนยง
3. ดร.นำยเฉลิมชัย คำแสน
4.
5.
6.
7.

นำยธวัชชัย พุฒิพิริยะ
นำงอมร พุฒพิ ิริยะ
นำงจุฬำรัตน์ งำมเลิศลี ้
นำงสำวบุษกร ถัดทะพงษ์

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิส ระและกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร

ผู้บริ หำรที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. นำยพิทยำ จิตมำเส

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท

ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ
1. นำยยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพำน
2. นำงสำวกนิษฐำ ศิริพฒ
ั นสมชำย
3. นำยพรพรหม กำญจนจำรี
4. นำงสำววิจิตรพรรณ คล้ ำยอุบล
5. นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล
6. นำงสำวเดือนพรรณ ลีลำวิวฒ
ั น์
7. นำงสำวจุฬำลักษณ์ จุหอม

ผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษำกำรเงินจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ อำร์ เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่ปรึกษำกำรเงินจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ อำร์ เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ มำเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของ
บริ ษัทฯ และแถลงว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะทั ้งสิ ้น 35 ท่ำน นับจำนวนหุ้นได้
609,219,712 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.15 ของจำนวนหุ้นซึง่ ได้ จำหน่ำยแล้ ว และเป็ นผู้มีสทิ ธิออกเสียง จึงครบเป็ น
องค์ประชุมตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ประธำนฯ จึงเปิ ดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และได้ เชิญผู้ถือหุ้นรับฟั งคำชี ้แจงเรื่ อง
วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี ้
กำรออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ำกับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 รำย สำมำรถออกเสียงใน
แต่ละวำระว่ำ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ได้ เพียงทำงใดทำงหนึง่ เท่ำนั ้น จะไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้ นกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะจำกผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตั ้งให้ คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
กำรลงมติในแต่ละวำระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน และยกมือขึ ้น เจ้ ำหน้ ำที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อกำรตรวจสอบและเป็ นเอกสำรประกอบกำร
ลงคะแนน โดยในวำระพิจำรณำเลือกตั ้งกรรมกำร กำรลงมติเลือกตั ้งกรรมกำรจะดำเนินไปเป็ นรำยบุคคล สำหรับผู้
ถือหุ้นที่เห็นด้ วย หรื อไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่ำอนุมตั ิตำมที่นำเสนอ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน
หลังกำรพิจำรณำแต่ละวำระ แต่ขอให้ สง่ คืนบัตรลงคะแนนทั ้งหมดแก่เจ้ ำหน้ ำที่ภำยหลังกำรประชุมเสร็ จสิ ้น ซึง่ จะ
ประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ และประกำศผลคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบโดยแบ่งเป็ นคะแนน เสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละของผู้ถือหุ้นตำมมติที่ต้องใช้
กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
จะใช้ มติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เว้ นแต่วำระที่ 6 เรื่ องพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร จะใช้ มติไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวน
เสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุม ส่วนวำระที่ 2 เรื่ องพิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เป็ นวำระ
รับทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
บริ ษัทฯ ได้ นำระบบบำร์ โค้ ดมำใช้ ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อควำมรวดเร็ วในกำร
ประมวลผลกำรนับคะแนนเสียง
กำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง
และบัตรเสีย หักออกจำกจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ทั ้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ
เนื่องจำกหนังสือเชิญประชุมที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีกำรพิมพ์ผิดพลำด ดังนั ้น จะขอแก้ ไขกำรลงมติ
ใหม่โดยแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทรำบก่อนกำรเริ่ มต้ นในแต่ละวำระ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสัยในกำรลงคะแนนเสียงแล้ ว ประธำนฯจึงขอเริ่ มกำรประชุมเพื่อ
พิจำรณำระเบียบวำระต่ำง ๆ ตำมที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558

ประธำนได้ เสนอรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29
กรกฎำคม 2558 รำยละเอียดตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุมทีไ่ ด้ แนบมำด้ วยกับหนังสือเชิญประชุม ให้ ที่ประชุม
พิจำรณำรับรอง
กำรลงมติ
วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 2

615,816,912
615,816,912

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
100

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท

ประธำนฯ ได้ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
บริ ษัทฯ มีรำยได้ รวมจำนวน 1,322.3 ล้ ำนบำท โดยมีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมจำนวน 39.1 ล้ ำนบำท รำยละเอียด
ปรำกฎตำมรำยงำนประจำปี ที่ได้ แนบมำพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
กำรลงมติ

วำระนี ้เป็ นวำระแจ้ งเพื่อทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง

ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ก่อนกำรลงมติ คำถำม
และคำตอบโดยสรุปมีดงั นี ้
(1)
คุณ พลพัฒน์ อร่ ำมเรื องสกุล ผู้ถือ หุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ กำไรสุทธิลดลงและค่ำใช้ จ่ำยที่สูงขึ ้นในปี
2558 จะเกิดขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องหรื อไม่
คำตอบ: นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงว่ำค่ำใช้ จ่ำยที่สงู ขึ ้นส่วนใหญ่เกิดจำก
กำรปรั บโครงสร้ ำงเงินเดือนพนักงำนและกำรเพิ่มจำนวนพนักงำนอันเนื่องมำจำกกำรขยำยสำขำ ซึ่งในปี 2559
ค่ำใช้ จ่ำยในส่วนนี ้จะไม่มีกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีสำระสำคัญ
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(2)
คุณนรกิจ คูหำอภิรมย์ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ กำรจ้ ำงพนักงำนในส่วนกลำงมีกำรจ้ ำงงำนเพิ่มขึ ้น
อย่ำงไร
คำตอบ: นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงว่ำ กำรจ้ ำงงำนมีกำรเพิ่มขึ ้นตำมกำร
ขยำยธุรกิจโดยมีกำรจ้ ำงในส่วนศูนย์กระจำยสินค้ ำเป็ นหลักอันเนื่องจำกข้ อจำกัดเรื่ องพื ้นที่ศนู ย์กระจำยสินค้ ำ ซึง่
หำกศูนย์กระจำยสินค้ ำแห่งใหม่สร้ ำงเสร็ จแล้ วคำดว่ำจะทำให้ ข้อจำกัดดังกล่ำวลดลง และคำดว่ำกำรจ้ ำงงำนส่วน
ดังกล่ำวมีแนวโน้ มลดลง
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ใดสอบถำมเพิ่ ม เติ ม ประธำนฯ จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ำรณำรั บ ทรำบผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับปี 2558 ของบริ ษัทฯ
มติ

ที่ประชุมได้ พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัตงิ บการเงินของบริษัทสาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธำนฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับรอบปี บัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจ ำรณำอนุมัติในกำรประชุมสำมัญประจำปี ตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2535
กำรลงมติ
วำระนี ้ต้ องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ก่อนกำรลงมติ คุณนิชำ
ผู้ถือ หุ้น รำยย่อ ย มีคำถำมถึงกำรคำนวณค่ำเสื่อ มรำคำสำหรั บศูนย์ กระจำยสินค้ ำแห่ งใหม่ที่อ ยู่ร ะหว่ำ งกำร
ก่อสร้ ำง นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ได้ ชี ้แจงว่ำศูนย์กระจำยสินค้ ำที่แห่งใหม่คำดว่ำ
จะสร้ ำงเสร็ จปลำยปี 2559 และจะมีกำรคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำเป็ นระยะเวลำ 30 ปี
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึง ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินสำหรั บปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
มติ
2558

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

615,944,412
-

เสียง
เสียง
4

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-
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บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

615,944,412

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100

วาระที่ 4
พิจารณาอนุ มัตจิ ัดสรรกาไรของบริษัทเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2558
ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรกำไรของบริ ษัทเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
และจ่ำยเงินปั นผล ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1,925,848.89 บำท ซึ่ง
คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจำปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 38,516,977.77 บำท
เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำย ภำยหลังจำกกำรจัดสรรดังกล่ำว บริ ษัทฯ จะมีทนุ สำรองตำมกฎหมำย
ทั ้งสิ ้น 10,225,849.89 บำท
2. จ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีรำยชื่อปรำกฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
7 มีนำคม 2559 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมกำรกำหนดให้ เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
ในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 24,000,000 บำท และให้ รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนำคม 2559
โดยกำหนดจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 ทั ้งนี ้อัตรำเงินปั นผลที่จ่ำยเทียบกับกำไรสุทธิ
ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลักหักภำษีเงินได้ นิติบุคคลปี 2558 เท่ำกับร้ อยละ 62.31 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
กำรลงมติ
วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ก่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มี
ผู้ใดสอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรของบริ ษัทฯ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
และอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2558
มติ
ที่ประชุม พิจำรณำแล้ ว มีม ติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติกำรจัดสรรกำไรของบริ ษัทฯเป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำยและอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2558
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 5

615,981,312
615,981,312

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
100

พิจารณาอนุ มัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธำนฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทกุ ครัง้ กรรมกำรจะต้ องออกจำก
ตำแหน่งอย่ำงน้ อยจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำนวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง
ภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั ้น ให้ จบั สลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ
เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกตั ้งใหม่ได้ ให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเลือกตั ้ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระของบริ ษัท ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริ ษัทมีกรรมกำรที่
ต้ องออกตำมวำระจำนวน 2 ท่ำน ได้ แก่
1. นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
2. นำงอมร พุฒิพิริยะ
นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ ประธำนฯ และนำงอมร พุฒิพิริยะ ทั ้ง 2 ท่ำนเป็ นกรรมกำรที่ต้อ ง
ออกตำมวำระได้ ขอออกจำกห้ องประชุมเพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติได้ อย่ำงอิสระ และได้ มอบหมำยให้ ดร.
วัฒนำ ยืนยง กรรมกำรบริ ษัททำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมแทนในวำระนี ้
ดร.วัฒนำ ยืนยง ประธำนฯ ที่ประชุมวำระนี ้ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกกรรมกำรทั ้ง 2 ท่ำน
ดังกล่ำวเป็ นผู้มีควำมเหมำะสม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจอย่ำงกว้ ำงขวำงเป็ นประโยชน์
ต่อ กำรบริ หำรบริ ษั ทฯ และไม่มีคุณ สมบัติต้อ งห้ ำมตำมพระรำชบัญ ญัติบริ ษั ทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั ้งนำยแพทย์
พิษณุ ขันติพงษ์ และนำงอมร พุฒิพิริยะ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่
กำรลงมติ
วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ อ งกับวำระนีก้ ่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั ้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
มติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตั ้งนำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ และนำงอมร
พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็ นกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระ
โดยที่ประชุมได้ พิจำรณำอนุมติเป็ นรำยบุคคลดังนี ้

วาระที่ 6

นายแพทย์ พษิ ณุ ขันติพงษ์
เห็นด้ วย
616,641,312
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
616,641,312

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

นางอมร พุฒพ
ิ ริ ิยะ
เห็นด้ วย
370,841,312
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
245,800,000
รวม
370,841,312

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
100
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่คิดเป็ นฐำนในกำรนับคะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100

100
100

พิจารณาอนุ มัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ประธำนได้ แจ้ งต่อ ที่ประชุม ว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็ นผู้พิจำรณำ

กำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรจำกผลประกอบกำรของบริ ษั ท ฯในปี ที่ ผ่ำ นมำ กำรปฏิบัติงำน และควำม
รั บผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยเปรี ยบเทียบอ้ ำงอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับ บริ ษัทฯ หรื อใกล้ เคียงกับ
บริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่กรรมกำรทั ้งในรูปของค่ำตอบแทนประจำปี และเบี ้ยประชุมเท่ำนั ้น
โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรู ปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั ้งนี ้ คณะกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรหรื อได้ รับผลตอบแทน
ในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้ รับค่ำเบี ้ยประชุมรำยครัง้ ที่ประชุม
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ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุม อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2559 ในอัตรำเช่นเดียวกับ ปี
2558 โดยกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกผลกำรดำเนินงำนวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บำท ซึง่ มีรำยละเอียด
ดังนี ้
คณะกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรบริ ษัท
20,000/ ครัง้ / คน
15,000/ ครัง้ / คน

ค่ำเบี ้ยประชุม
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ฯ
15,000/ ครัง้ / คน
15,000/ ครัง้ / คน
10,000/ ครัง้ / คน
10,000/ ครัง้ / คน

กำรลงมติ
วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ก่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มี
ผู้ใดสอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร
มติ
ประธำนเสนอ

ที่ประชุม พิจำรณำแล้ ว มีม ติเป็ นเอกฉันท์ อ นุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2559 ตำมที่

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
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616,701,312
616,701,312

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
100

พิจารณาอนุ มัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี

ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมตั ิกำรแต่งตั ้ง นำยวิชัย รุ จิตำนนท์ ผู้สอบบัญชี
รั บอนุญ ำตเลขที่ 4054 หรื อ นำยอธิ พงศ์ อธิ พงศ์ สกุล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญำตเลขที่ 3500 หรื อ หรื อ นำยเสถียร
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3495 หรื อนำยยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพำน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่
9445 แห่งบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่ำสอบบัญ ชี
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บำท
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กำรลงมติ
วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ก่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มี
ผู้ใดสอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
มติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั ้งนำยวิชยั รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 4054 หรื อ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ นำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นำยยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพำน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จำกบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สำหรับปี 2559 และกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ น
จำนวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บำท
เห็นด้ วย
616,701,312 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวม
616,701,312 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีเรื่ องอื่นพิจำรณำเพิม่ เติม
เมื่อได้ กำรพิจำรณำครบทุกวำระแล้ ว ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติมและ
เสนอข้ อเสนอแนะ แล้ วจึงขอให้ กรรมกำรบริ ษัทและเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องตอบคำถำมและพิจำรณำข้ อเสนอแนะ ซึง่
สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
(1) นำยอนุชำ เดชำพินิจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริ ษัทมีแผนกำรอย่ำงไรในกำรเพิ่มช่องทำงหำรำยได้ จำก
งบประมำณกำรลงทุนศูนย์กระจำยสินค้ ำประมำณ 150-200 ล้ ำนบำท
คำตอบ: เนื่องจำกศูนย์กระจำยสินค้ ำที่บริ ษัทฯ ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ได้ ใช้ เต็มพื ้นที่แล้ ว จึงทำให้ ต้นทุนของกำรบริ หำร
จัดกำรด้ ำนโลจิสติกส์สงู มำก ดังนั ้น กำรที่บริ ษัทฯ ย้ ำยศูนย์กระจำยสินค้ ำไปยังที่ใหม่จงึ จะทำให้ บริ ษัทฯ ลดต้ นทุน
ด้ ำนโลจิสติกส์ได้ และทำให้ บริ ษัทฯ สำมำรถขยำยสำขำได้ ง่ำยและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
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(2) นำยอนุชำ เดชำพินิจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริ ษัทมีเป้ำหมำยกำรขยำยสำขำอย่ำงไร
คำตอบ: เดิม บริ ษั ทฯ ตัง้ เป้ำหมำยในกำรเติบ โตของบริ ษั ทอยู่ที่ ประมำณร้ อยละ 10-15 ต่อ ปี สำหรั บปี 2558
บริ ษัทฯ สำมำรถทำได้ ประมำณร้ อยละ 10 ในปี 2559 บริ ษัทได้ ลงทุนสร้ ำงศูนย์กระจำยสินค้ ำใหม่เพื่อช่วยรองรั บ
กำรขยำยสำขำ ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงประมำณกำรณ์ว่ำจะสำมำรถขยำยสำขำได้ ตำมเป้ำหมำยที่ตั ้งไว้
(3) นำยอนุชำ เดชำพินิจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ ขณะนี ้ห้ ำง Modern Trade ขนำดใหญ่ได้ มำเปิ ดทัว่ จังหวัด
เชียงรำยแล้ ว ดังนั ้น บริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นร้ ำนค้ ำปลีกท้ องถิ่นมีจุดแข็งอย่ำงไรที่จะสำมำรถแข่งขันกับ Modern Trade
ขนำดใหญ่ได้
คำตอบ: ถึงแม้ ว่ำห้ ำง Modern Trade ขนำดใหญ่ได้ มำเปิ ดทั่วจังหวัดเชียงรำยแล้ ว แต่บริ ษัทฯ ก็ยงั สำมำรถขยำย
สำขำเติบโตไปได้ เรื่ อย ๆ เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่สำมำรถแข่งขันได้
(4) นำยไพศำล แจ่มจำรั ส ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริ ษัทฯ มีแผนเปิ ดสำขำไปยังจังหวัดอื่นหรื อภูมิภำคอื่น
หรื อไม่
คำตอบ: ในตอนนี ้บริ ษัทฯ สำมำรถทำเงินในจังหวัดเชียงรำยได้ เนื่องจำกขนส่งในระยะทำงใกล้ ได้ กำไรมำกกว่ำ แต่
หำกจะขยำยไปจังหวัดอื่น ๆ จะต้ องมีเงินทุนที่เพียงพอก่อน เพรำะฉะนั ้น ในตอนนี ้บริ ษัทฯ จึงให้ ควำมสำคัญ ของ
กำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็งของแบรนด์มำกกว่ำช่องทำงทำกำไร
(5) นำยอำชว์ นิยมไทย ผู้ถือ หุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ ตำมที่แจ้ งไว้ ว่ำศูนย์ กระจำยสินค้ ำใหม่ที่จะสำมำรถลด
ต้ นทุนทำงด้ ำนโลจิสติก ส์ได้ จึงอยำกทรำบต้ นทุนทำงด้ ำนโลจิสติก ส์ว่ำคิดเป็ นที่เปอร์ เซ็นต์ ของรำยจ่ำยทัง้ หมด
และต้ องขยำยกี่สำขำถึงจะสำมำรถเริ่ มคุ้มทุน
คำตอบ: กำรลดต้ นทุนด้ ำนโลจิสติกส์นั ้นมีวิธีคิดมำจำกกำรไม่ต้องเพิ่มคนแต่เพิ่มเป็ นสำขำแทน ซึ่งในขณะนี ้ไม่
สำมำรถบอกตัวเลขเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ได้ ต้ องดูว่ำในปี 2560 บริ ษัทฯ จะสำมำรถเปิ ดได้ ถึงกี่สำขำ ทั ้งนี ้ ควำมจำเป็ น
ของกำรเปิ ดศูนย์กระจำยสินค้ ำแห่งใหม่ก็เพื่อรองรั บกำรขยำยสำขำในอนำคต ซึ่งศูนย์กระจำยสินค้ ำแห่งใหม่นี ้
ใหญ่กว่ำแห่งเก่ำ 3-4 เท่ำ สำมำรถรองรับได้ ถงึ 50 สำขำ ในขณะที่ศนู ย์เก่ำสำมำรถรองรั บได้ แค่ 10-12 สำขำ ทำ
ให้ ในปั จจุบนั มีกำรส่งสินค้ ำไปยังสำขำไม่ทันเวลำ ยอดขำยจึงหำยไปบำงส่วน ศูนย์กระจำยสินค้ ำแห่งใหม่จะทำ
ให้ เพิ่มยอดขำยที่หำยไปได้
(6) นำยอำชว์ นิยมไทย ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ สินค้ ำ High Margin ที่จะทดลองมำจำหน่ำย มีผลตอบรับ
อย่ำงไร
คำตอบ: เดิมธนพิริยะขำยสินค้ ำชุมชน (OTOP) ในจังหวัด สินค้ ำ High Margin สำมำรถทำกำไรได้ ดีกว่ำ และ
ได้ รับกำรตอบรับที่ดีมำก เนื่องจำกเป็ นสินค้ ำที่รำคำไม่สงู ผู้บริ โภคซื ้อได้ ตลอด
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(7) นำยอำชว์ นิยมไทย ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ ในขณะนี ้กำรขำยปลีกและขำยส่งเป็ นอย่ำงไร และอนำคต
คำดว่ำจะเป็ นอย่ำงไร
คำตอบ: ขณะนี ้บริ ษัทฯ สัดส่วนกำรขำยส่งและขำยปลีกอยู่ที่ 25:75 และในอนำคตกำรขำยส่งจะไปอยู่ที่สำขำแทน
และผู้ประกอบกำรสำมำรถไปซื ้อที่สำขำแทนได้ เพรำะฉะนั ้นสัดส่วนกำรขำยปลีกและขำยส่งจะต่ำงกันน้ อ ยลง
ทั ้งนี ้กระแสเงินสดจะเพิ่มขึ ้นเพรำะต้ องให้ เครดิตลูกค้ ำขำยส่งแต่กำรขำยปลีกสำมำรถเก็บเงินได้ เลย
(8) นำยพลพัฒน์ อร่ ำมเรื องสกุล ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ เหตุใดค้ ำปลีกและค้ ำส่งจึงสำมำรถอยู่ในที่เดียวกัน
ได้ เพรำะรำคำต่ำงกัน
คำตอบ: สินค้ ำของบริ ษัทฯ มีป้ำยสีบอกรำคำชัดเจน ลูกค้ ำเข้ ำใจดี
(9) นำยพลพัฒน์ อร่ ำมเรื องสกุล ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ เนื่องจำกศูนย์กระจำยสินค้ ำแห่งใหม่จะสำมำรถ
รองรับได้ 50 สำขำ ดังนั ้น บริ ษัทจะขยำยได้ กี่สำขำในจังหวัดเชียงรำย
คำตอบ: จังหวัดเชียงรำยมีแนวโน้ มที่เติบโตเนื่องจำกคนย้ ำยจำกเมืองใหญ่มำอยู่เมืองเล็กและมีคนจำกที่อื่นย้ ำย
มำอยู่ในจังหวัดเชียงรำยจำนวนมำก อีกทั ้งกำรลงทุนในจังหวัดเชียงรำยใช้ เงินลงทุนไม่มำกจึงมีคนมำลงทุนใน
จังหวัดเชียงรำยเพิ่มขึ ้น นอกจำกนี ้ ธนพิริยะเป็ นค้ ำร้ ำนค้ ำปลีกและค้ ำส่งอยู่ในร้ ำนเดียวกัน โดยมีเป้ำหมำยที่จะ
เปิ ดสำขำให้ ได้ 50 สำขำ
(10) นำยพีรวัฒน์ ธรรมำภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริ ษัทฯ มีแผนเรื่ องเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำกับกำรใช้ เงินสด
สำหรับกำรจัดหำสินค้ ำในอนำคตอย่ำงไร
คำตอบ: ในขณะนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรต่อรองกับทุก Supplier ว่ำหำก Supplier รำยใดให้ สว่ นลดแก่บริ ษัทฯ
ดี บริ ษัทฯ ก็จะจ่ำยเป็ นเงินสดเพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ กำไรเพิ่มขึ ้น ซึง่ ถือว่ำเป็ นรำยได้ เพิ่ม
(11) คุณสุนิสำ โสมำภำ ตัวแทนสมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ บริ ษัทฯ มีนโยบำยเรื่ องกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตคอรัปชัน่ อย่ำงไร
คำตอบ: บริ ษัทอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ จำกหลำยหน่วยงำนเพื่อนำมำทำ
เป็ นแม่แบบให้ บริ ษัทฯ กำหนดนโยบำยอย่ำงเหมำะสมต่อไป
(12) นำยวิจิตร จิตจริ งใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริ ษัทได้ มีกำรแก้ ไขวัตถุประสงค์ ในกำรประชุมวิสำมัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558 เกิดขึ ้นเนื่องจำกบริ ษัทมีแผนในกำรทำธุรกิจอื่นหรื อไม่
คำตอบ: บริ ษัทได้ มีกำรแก้ ไขวัตถุประสงค์โดยตัดธุรกิจอำบอบนวดออกไปเพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของก.ล.ต.
ทั ้งนี ้ บริ ษัทไม่มีแผนทำธุรกิจอื่น
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(13) นำยวิจิตร จิตจริ งใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ เหตุผลของกำรยกเลิกข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 49. ในกำร
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558 คืออะไร
คำตอบ: กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 2/2558 ได้ มีขึ ้นก่อนที่บริ ษัทจะจดทะเบียนเข้ ำตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ในกำรประชุมมีวำระพิจำรณำและอนุมัติ กำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 49. เนื่องจำกเป็ นเรื่ องรำยกำรเกี่ยว
โยงกัน ซึ่งข้ อบังคับฉบับเก่ำนี ้ได้ อ้ำงอิงจำกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับตลำดหลักทรั พย์ ซึ่งทำง Financial Advisor
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ ไปอ้ ำงอิงกฎของคณะกรรมกำร
ตลำดทุนแทน แต่อย่ำงไรก็ตำม กฎระเบียบดังกล่ำวนี ้ไม่ว่ำจะเขียนเป็ นข้ อบังคับไว้ หรื อไม่ บริ ษัทก็ต้องปฏิบตั ิตำม
หำกในข้ อ บังคับยังมีกฎข้ อ นีอ้ ยู่แ ล้ ว มี กำรออกกฎใหม่ บริ ษั ทก็ต้อ งแก้ ไ ขข้ อ บังคับทุกครั ง้ ไป ทำง Financial
Advisor และกรรมกำรบริ ษัทจึงพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ เพื่อควำมยืดหยุ่นจึงควรให้ ยกเลิกข้ อบังคับดังกล่ำวนี ้
(14) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้ งชื่อ สอบถำมว่ำ จุดยืนของบริ ษัทฯ เป็ นสินค้ ำรำคำถูก หรื อควำมสะดวก
คำตอบ: Vision ของธนพิริยะ คือ รำคำยุติธรรม
(15) ผู้ถือ หุ้นไม่แจ้ งชื่อ สอบถำมว่ำ หลังจำกบริ ษั ทเข้ ำตลำดหลักทรั พย์ แล้ ว มี Supplier เข้ ำหำบริ ษั ท เพิ่มขึ ้น
อย่ำงไร และสินค้ ำจำนวน 15,000 SKU นี ้จะเพิ่มอย่ำงไรในอนำคต
คำตอบ: มี Supplier รำยใหม่เข้ ำมำหำบริ ษัทฯ จำนวนมำก สะท้ อนถึงควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษัท ส่วนเรื่ องสินค้ ำ
นั ้น สินใดขำยดีบริ ษัทก็จะก็นำเข้ ำมำขำยและคัดสินค้ ำที่ขำยไม่ดีออก ดังนั ้นจึงมีกำรหมุนเวียนสินค้ ำ และ SKU
ยังคงเดิม
(16) นำยวิจิตร จิตจริ งใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ ข้ อเสนอเสนอให้ บริ ษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ ต่อไปที่
กรุงเทพฯ และมีคำถำมว่ำบริ ษัทฯ มีสนิ ค้ ำที่มีแบรนด์ของบริ ษัทฯ เองหรื อไม่
คำตอบ: บริ ษัทรั บทรำบข้ อเสนอกำรประชุมครั ง้ ต่อไปที่กรุ งเทพฯ ไว้ เพื่อพิจำรณำ ในขณะนี ้ บริ ษัทฯ ไม่มีควำม
จำเป็ นต้ องสร้ ำงแบรนด์สินค้ ำของตัวเอง แต่เน้ นเรื่ องช่วยร้ ำนค้ ำท้ องถิ่นให้ สำมำรถแข่งขันกับ Modern Trade ให้
ได้
(17) นำยวิจิตร จิตจริ งใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริ ษัทฯ มีหนี ้เสียจำกกำรค้ ำส่ง หรื อไม่
คำตอบ: บริ ษัทฯ ไม่เคยมีหนี ้เสียจำกกำรค้ ำส่ง
(18) นำยวิจิตร จิตจริ งใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริ ษัท ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ ตี ้ 2013 จำกัด ทำธุรกิจอะไร
คำตอบ: บริ ษัท ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ ตี ้ 2013 จำกัด เป็ นบริ ษัทที่จัดหำและซื ้อที่ดินเพื่อทำสำขำให้ ธนพิริยะ และจด
ทะเบียนเผื่อไว้ สำหรับประกอบกิจกำรส่งออก
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(19) นำยวิจิตร จิตจริ งใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ สำขำของธนพิริยะตั ้งอยู่บนที่ดินของบริ ษัทฯ หรื อไม่
คำตอบ: สำขำของธนพิริยะตั ้งอยู่บนที่ดินของบริ ษัทฯ เองประมำณร้ อยละ 60 และตั ้งอยู่ในพื ้นที่เช่ำร้ อยละ 40
(20) นำยวิจิตร จิตจริ งใจ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริ ษัทฯ มีแผนตั ้งบริ ษัทลูกเพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ หรื อไม่
คำตอบ: ในขณะนี ้บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นที่ร้ำนธนพิริยะก่อน ยังไม่มีเป้ำหมำยทำธุรกิจอื่น
(21) นำยศุภโรจ โรจน์วีระ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย สอบถำมว่ำ บริ ษัทฯ มีแผนงำนจะขยำยไปยังอำเภอท่ำขี ้เหล็ก ประเทศ
พม่ำ หรื อไม่ และขอให้ อธิบำยสินค้ ำ OTOP
คำตอบ: บริ ษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ สำหรับสินค้ ำ OTOP ส่วนมำกคือ อำหำร เช่น ข้ ำวซอยตัด กล้ วยฉำบ
(22) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้ งชื่อ สอบถำมว่ำ สำขำใหม่ลำ่ สุดของธนพิริยะเป็ นอย่ำงไร
คำตอบ: สำขำใหม่ คือ สำขำที่อำเภอเทิง ขณะนี ้มียอดขำยและจำนวนลูกค้ ำตำมที่คำดหมำย
(23) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้ งชื่อ สอบถำมว่ำ ปั จจัยใดที่ผ้ บู ริ หำรมีควำมกังวลว่ำอำจจะทำให้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถทำได้ ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้
คำตอบ: บริ ษัทฯ อยำกให้ ศนู ย์กระจำยสินค้ ำเสร็ จเร็ วที่สดุ เพรำะขณะนี ้ติดขัดเพรำะศูนย์กระจำยสินค้ ำปั จจุบนั มี
ขนำดเล็ก โดยศูนย์กระจำยสินค้ ำแห่งใหม่มีกำหนดส่งมอบภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559
(24) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้ งชื่อ สอบถำมว่ำ แนวโน้ มผลประกอบกำรของปี 2559 เป็ นอย่ำงไร
คำตอบ: ในเดือนมกรำคม – กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำยอดขำยดี ผลประกอบกำรก็ยงั เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั ้งไว้
(25) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้ งชื่อ สอบถำมว่ำ บริ ษัทมีกำรบริ หำรควำมเสีย่ งจำกภัยธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว
คำตอบ: เรื่ องแผ่นดินไหวไม่ได้ เป็ นควำมเสี่ยงของบริ ษั ทฯ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำเมื่อ เกิดเหตุไม่ได้ มีผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯ และอำคำรส่วนใหญ่เป็ นอำคำรชั ้นเดียว จึงถือว่ำภัยแผ่นดินไหวไม่ใช่ควำมเสีย่ งที่สงู สำหรับบริ ษัทฯ
เมื่อไม่มีคำถำมหรื อข้ อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้นแล้ ว ประธำนฯ จึงประกำศปิ ดกำรประชุม
ปิ ดประชุมเวลำ 15.49 น.
ลงชื่อ .................................................ประธำนทีป่ ระชุม
(นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ )
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