หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
บริษัทของดแจกของที่ระลึกสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
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ที่ TNP.SE 006/2017
วันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)

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

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
รายงานประจําปี ซึ่ งประกอบด้วยงบการเงินประจําปี 2559 สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (แผ่นซี ดี)
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
คํานิยามของกรรมการอิสระ
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
หนังสื อมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ในวัน
อังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2559 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ความเห็ นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่
ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจํานวน 1,456.2 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมจํานวน 55.7 ล้าน
บาท รายละเอียดผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึ่ งส่ งมาพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยดําดับที่ 2)
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบผลการดําเนินงาน (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหุ น้ รับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการจัดทํางบการเงิ นสําหรั บรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมสามัญประจําปี ตามมาตร 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 กําหนด (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ
สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานปี
2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายเงิน
ปั นผลจากเงินกําไรเท่านั้น และมาตรา 116 กําหนดให้บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่ งอัตราการจ่ายปั นผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได
ขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี 2559 จํานวน 54,792,057.42 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ:
1) คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวน 2,739,602.87 บาทซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะ
กิ จการประจําปี 2559 ซึ่ งมี จาํ นวน 54,792,057.42 บาท เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริ ษทั ฯจะมีทุนสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้ น 12,965,451.76 บาท
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2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
ของบริ ษ ัท ฯที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏอยู่ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้น ณ วัน ที่ 10 มี น าคม 2560 ซึ่ ง เป็ นวัน ที่
คณะกรรมการกําหนดให้เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ ้นละ
0.03 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 24,000,000 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ใน
อัตราหุ น้ ละ 0.015 บาท หรื อเท่ากับ 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้อตั ราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลปี
2559 เท่ากับร้อยละ 43.80 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 18 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ งในสาม โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสาม
ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการที่
อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้
เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระนี้ ได้แก่
1. ดร.วัฒนา ยืนยง ตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน
2. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ตําแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารั บการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯเป็ นการล่วงหน้านับตั้งแต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ฯ และปรากฏว่าไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้นเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เข้ารั บ การ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่อพิจ ารณานําเสนอให้ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็ นกรรมการที่ได้กาํ หนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั และกฎ
บัตรคณะกรรมการบริ ษทั
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บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000โทร 053-756484
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในกรณี น้ ี ได้พิจารณาแล้ว
เห็ นสมควรเสนอให้ท่ี ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยง (กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน) และนายธวัชชัย พุฒิ
พิริยะ (กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง) กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากเป็ นผูไ้ ด้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งหน้าที่ ในฐานะ
กรรมการด้วยดีตลอดมา
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
การลงมติ : บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่ พึงจะมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 (3) )
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบริ ษ ทั ฯในปี ที่ ผ่านมา การปฏิ บ ัติงานและความรั บ ผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุ รกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั ฯหรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรู ปของค่าตอบแทนประจําปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดย
ไม่ มี ค่าตอบแทนในรู ป แบบอื่ นและสิ ท ธิ ป ระโยชน์อ่ื น ทั้งนี้ กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่
ประชุม
ทั้งนี้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจําปี 2560 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2559 เป็ นดังนี้
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริ ษทั
20,000 /ครั้ง / คน
15,000 /ครั้ง / คน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ
15,000/ครั้ง / คน
10,000/ครั้ง / คน

กรรมการสรรหา ฯ
15,000/ครั้ง / คน
10,000/ครั้ง / คน

ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัสพิจารณาจากผลการดําเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
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บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000โทร 053-756484

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริ ษทั ฯได้จ่ายจริ ง รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 850,000 บาท (แปด
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง
ค่าตอบแทน (บาท)
รายชื่อ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่าตอบแทน
รวม
บริ ษทั
ตรวจสอบ สรรหาฯ พิเศษรายปี
1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
140,000
60,000
35,000
235,000
2. ดร.วัฒนา ยืนยง

105,000

40,000

15,000

25,000

185,000

3. ดร.เฉลิมชัย คําแสน

105,000

40,000

10,000

25,000

180,000

4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้

105,000

-

10,000

15,000

130,000

7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

105,000

-

-

15,000

120,000

560,000

140,000

35,000

115,000

850,000

รวม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ พิจารณาและอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2560 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สอง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ ายในรู ป แบบของค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ ยประชุ มเท่ านั้น โดยไม่ มี
ค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่นและสิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา
จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นสามัญ ประจําปี แต่ งตั้งผูส้ อบบัญ ชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
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บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000โทร 053-756484
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กําหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีหากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิ
หน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาํ เป็ นต้องเปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีแห่ งใหม่
บริ ษทั สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตกําหนดให้นาย
วิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่
3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริ ษทั เอเอ็นเอสออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2560 และ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เอเอ็นเอสออดิ ท จํากัด ได้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯปี 2556-2559 รวม 4 ปี
และบริ ษทั ย่อยปี 2557 – 2559 รวม 3 ปี โดยมี นายยุทธพงษ์ เชื้ อเมื องพาน เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ทาํ หน้าที่ ลง
ลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ปี 2560
(ปี ที่นาํ เสนอ)

รายละเอียด
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจําปี
รวมเป็ นเงิน
บริ ษทั ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ต้ ี2013 จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
รวมเป็ นเงิน
รวมทั้งกลุ่ม

ปี 2559
เพิ่มขึ้น

495,000
785,000
1,280,000

465,000
745,000
1,210,000

30,000
40,000
70,000

45,000
120,000
165,000
1,445,000

45,000
110,000
155,000
1,365,000

10,000
10,000
80,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ ยเลี้ยงปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่า
อากรแสตมป์ เป็ นต้น
2) ค่าบริ การอื่น (Non-Audit fee)
– ไม่มี -
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บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
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ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งนายวิชยั รุ จิตา
นนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 9445 จากบริ ษทั เอเอ็นเอสออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2560 และกําหนดค่า
สอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท
ทั้งนี้ ผสู ้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯผูบ้ ริ หารผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผู้
ถือหุ ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้ งนี้
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ งและยืน่ ต่อบริ ษทั ก่อน
เข้าร่ วมประชุมด้วยส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติซ่ ึ งแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริ ษทั ตามรายละเอียดซึ่ งแนบกับหนังสื อมอบฉันทะเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในนามของผูถ้ ือหุน้ ได้
อนึ่ งกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 (Record Date)
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ของ
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
เมื่อวันจันทรท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ เปนประธานในที่ประชุม
โดยมีกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมอื่น ๆ ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ
2. ดร.วัฒนา ยืนยง
3. ดร.นายเฉลิมชัย คําแสน
4.
5.
6.
7.
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นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
นางอมร พุฒิพริ ิยะ
นางจุฬารัตน งามเลิศลี้
นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นายพิทยา จิตมาเส

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผูรวมประชุมอืน่ ๆ
1. นายยุทธพงษ เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย
3. นายพรพรหม กาญจนจารี
4. นางสาววิจิตรพรรณ คลายอุบล
5. นางสาวพิสมัย ชูวงศโกมล
6. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน
7. นางสาวจุฬาลักษณ จุหอม

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคานซิล จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคานซิล จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคานซิล จํากัด
ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ประธานฯ กลา วขอบคุ ณผูถื อหุน ที่ไ ดมาเข ารว มประชุ มสามัญผู ถือ หุน ประจํา ป 2559 ของ
บริษัทฯ และแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 35 ทาน นับจํานวนหุน
ได 609,219,712 หุน คิดเปนรอยละ 76.15 ของจํานวนหุนซึ่งไดจําหนายแลว และเปนผูมีสิทธิออกเสียง จึงครบ
เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ จึงเปดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 และไดเชิญผูถือหุนรับฟงคําชี้แจงเรื่อง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุน 1 หุน เทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 ราย สามารถออกเสียงใน
แตละวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไดเพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น จะไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัส
โตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
การลงมติ ใ นแต ล ะวาระ ให ผู ถื อ หุ น ที่ ไ ม เห็ น ด ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง ลงคะแนนเสี ย งในบั ต ร
ลงคะแนน และยกมือขึ้น เจาหนาที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบและเปนเอกสารประกอบการ
ลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดําเนินไปเปนรายบุคคล สําหรับ
ผูถือหุนที่เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามที่นําเสนอ โดยไมตองสงบัตรลงคะแนน
หลังการพิจารณาแตละวาระ แตขอใหสงคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแกเจาหนาที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ซึ่งจะ
ประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ และประกาศผลคะแนนใหที่ประชุมทราบโดยแบงเปนคะแนน เสียง
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละของผูถือหุนตามมติที่ตองใช
การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใชมติเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เวนแตวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ จะใชมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท เปนวาระ
รับทราบ ไมมีการลงคะแนนเสียง
บริษัทฯ ไดนําระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วใน
การประมวลผลการนับคะแนนเสียง
การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย งดออกเสียง
และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่ออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ
เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมที่สงใหผูถือหุนมีการพิมพผิดพลาด ดังนั้น จะขอแกไขการลงมติ
ใหมโดยแจงใหที่ประชุมรับทราบกอนการเริ่มตนในแตละวาระ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยในการลงคะแนนเสียงแลว ประธานฯจึงขอเริ่มการประชุมเพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 2/2558

ประธานไดเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2558 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดแนบมาดวยกับหนังสือเชิญประชุม ใหที่ประชุม
พิจารณารับรอง
การลงมติ
วาระนี้ตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 2

615,816,912
615,816,912

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
100

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 1,322.3 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 39.1 ลานบาท รายละเอียด
ปรากฎตามรายงานประจําปที่ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
การลงมติ

วาระนี้เปนวาระแจงเพื่อทราบ ไมมีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้กอนการลงมติ คําถาม
และคําตอบโดยสรุปมีดังนี้
(1)
คุณพลพัฒน อรามเรืองสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา กําไรสุทธิลดลงและคาใชจายที่สูงขึ้นในป
2558 จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องหรือไม
คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจงวาคาใชจายที่สูงขึ้นสวนใหญเกิดจาก
การปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงานและการเพิ่มจํานวนพนักงานอันเนื่องมาจากการขยายสาขา ซึ่งในป 2559
คาใชจายในสวนนี้จะไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ
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(2)
คุณนรกิจ คูหาอภิรมย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา การจางพนักงานในสวนกลางมีการจางงานเพิ่มขึ้น
อยางไร
คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจงวา การจางงานมีการเพิ่มขึ้นตามการ
ขยายธุรกิจโดยมีการจางในสวนศูนยกระจายสินคาเปนหลักอันเนื่องจากขอจํากัดเรื่องพื้นที่ศูนยกระจายสินคา ซึ่ง
หากศูนยกระจายสินคาแหงใหมสรางเสร็จแลวคาดวาจะทําใหขอจํากัดดังกลาวลดลง และคาดวาการจางงาน
สวนดังกลาวมีแนวโนมลดลง
เมื่ อ ไม มี ผู ใ ดสอบถามเพิ่ ม เติ ม ประธานฯ จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2558 ของบริษัทฯ
มติ

ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทสําหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดทํางบการเงินสําหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําป ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535
การลงมติ
วาระนี้ตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้กอนการลงมติ คุณนิ
ชา ผูถือหุนรายยอย มีคําถามถึงการคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับศูนยกระจายสินคาแหงใหมที่อยูระหวางการ
กอสราง นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวาศูนยกระจายสินคาที่แหงใหมคาดวา
จะสรางเสร็จปลายป 2559 และจะมีการคํานวณคาเสื่อมราคาเปนระยะเวลา 30 ป
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติ
2558

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
บัตรเสีย

615,944,412
-

เสียง
เสียง
เสียง
11

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-
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งดออกเสียง
รวม

615,944,412

เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรของบริษัทเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปั นผล
สําหรั บผลการดําเนินงานปี 2558
ประธานฯ ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรกํ า ไรของบริ ษั ท เป น ทุ น สํ า รองตาม
กฎหมาย และจายเงินปนผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,925,848.89 บาท ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจําป 2558 ซึ่งมีจํานวน 38,516,977.77 บาท
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกลาว บริษัทฯ จะมีทุนสํารองตามกฎหมาย
ทั้งสิ้น 10,225,849.89 บาท
2. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ
วันที่ 7 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record
Date) ในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8
มีนาคม 2559 โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้อัตราเงินปนผลที่จาย
เทียบกับกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินไดนิติบุคคลป 2558 เทากับรอยละ 62.31 ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
การลงมติ
วาระนี้ตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้กอนการลงมติ เมื่อไมมี
ผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรของบริษัทฯ เปนทุนสํารองตามกฎหมาย
และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรของบริษัทฯเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 5

615,981,312
615,981,312

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
100

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออก
จากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็
ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 บริษัทมี
กรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 2 ทาน ไดแก
1. นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ
2. นางอมร พุฒิพิริยะ
นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ ประธานฯ และนางอมร พุฒิพิริยะ ทั้ง 2 ทานเปนกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระไดขอออกจากหองประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนลงมติไดอยางอิสระ และไดมอบหมายให ดร.
วัฒนา ยืนยง กรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้
ดร.วัฒนา ยืนยง ประธานฯ ที่ประชุมวาระนี้ ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ทาน
ดังกลาวเปนผูมีความเหมาะสม ความรู ความสามารถ และประสบการณดานธุรกิจอยางกวางขวางเปนประโยชน
ตอการบริหารบริษัทฯ และไมมีคุณสมบัติตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจํากัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งนายแพทย
พิษณุ ขันติพงษและนางอมร พุฒิพิริยะ กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ
วาระนี้ตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้กอนการลงมติ เมื่อไมมีผูใดสอบถาม
ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
13
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนายแพทยพิษณุ ขันติพงษและนางอมร
พุฒิพิริยะ ซึ่งเปนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
โดยที่ประชุมไดพิจารณาอนุมติเปนรายบุคคลดังนี้

วาระที่ 6

นายแพทย์ พษิ ณุ ขันติพงษ์
เห็นดวย
616,641,312
ไมเห็นดวย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
616,641,312

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

นางอมร พุฒพ
ิ ริ ิยะ
เห็นดวย
370,841,312
ไมเห็นดวย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
245,800,000
รวม
370,841,312

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
100
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมคิดเปนฐานในการนับคะแนน
คิดเปนรอยละ
100

100
100

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณา
กํา หนดค า ตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริ ษั ท ฯในป ที่ผ า นมา การปฏิ บัติ ง าน และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอางอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกลเคียงกับ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการทั้งในรูปของคาตอบแทนประจําปและเบี้ยประชุมเทานั้น
โดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชนอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เปนผูบริหารหรือไดรับผลตอบแทน
ในรูปแบบเงินเดือนจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ในอัตราเชนเดียวกับป
2558 โดยกําหนดคาตอบแทนกรรมการจากผลการดําเนินงานวงเงินรวมไมเกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
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คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริษทั
20,000/ ครั้ง/ คน
15,000/ ครั้ง/ คน

คาเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ฯ
15,000/ ครั้ง/ คน
15,000/ ครั้ง/ คน
10,000/ ครั้ง/ คน
10,000/ ครั้ง/ คน

การลงมติ
วาระนี้ตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้กอนการลงมติ เมื่อไม
มีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตคิ าตอบแทนกรรมการ
มติ
ประธานเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ตามที่

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 7

616,701,312
616,701,312

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
100

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ หรือนายเสถียร
วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือนายยุทธพงษ เชื้อเมืองพาน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
9445 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,365,000 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้กอนการลงมติ เมื่อไม
มีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงษ เชื้อเมืองพาน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษทั เอเอ็นเอส
ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,365,000 บาท
เห็นดวย
616,701,312 เสียง คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
รวม
616,701,312 เสียง คิดเปนรอยละ
100
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ไมมีเรื่องอื่นพิจารณาเพิ่มเติม
เมื่อไดการพิจารณาครบทุกวาระแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมและ
เสนอขอเสนอแนะ แลวจึงขอใหกรรมการบริษัทและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอบคําถามและพิจารณาขอเสนอแนะ
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
(1) นายอนุชา เดชาพินิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษทั มีแผนการอยางไรในการเพิ่มชองทางหารายได จาก
งบประมาณการลงทุนศูนยกระจายสินคาประมาณ 150-200 ลานบาท
คําตอบ: เนื่องจากศูนยกระจายสินคาที่บริษัทฯ ใชอยูใ นปจจุบันไดใชเต็มพื้นที่แลว จึงทําใหตนทุนของการบริหาร
จัดการดานโลจิสติกสสูงมาก ดังนั้น การที่บริษัทฯ ยายศูนยกระจายสินคาไปยังที่ใหมจึงจะทําใหบริษัทฯ ลดตนทุน
ดานโลจิสติกสได และทําใหบริษัทฯ สามารถขยายสาขาไดงา ยและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) นายอนุชา เดชาพินิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษทั มีเปาหมายการขยายสาขาอยางไร
คําตอบ: เดิ มบริ ษัทฯ ตั้ งเป าหมายในการเติ บ โตของบริ ษัทอยูที่ป ระมาณรอยละ 10-15 ตอ ปสํา หรับ ป 2558
บริษัทฯ สามารถทําไดประมาณรอยละ 10 ในป 2559 บริษัทไดลงทุนสรางศูนยกระจายสินคาใหมเพื่อชวยรองรับ
การขยายสาขา ดังนั้น บริษัทฯ จึงประมาณการณวาจะสามารถขยายสาขาไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
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(3) นายอนุชา เดชาพินิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ขณะนี้หาง Modern Trade ขนาดใหญไดมาเปดทั่วจังหวัด
เชียงรายแลว ดังนั้น บริษัทฯ ซึ่งเปนรานคาปลีกทองถิ่นมีจุดแข็งอยางไรที่จะสามารถแขงขันกับ Modern Trade
ขนาดใหญได
คําตอบ: ถึงแมวาหาง Modern Trade ขนาดใหญไดมาเปดทั่วจังหวัดเชียงรายแลว แตบริษัทฯ ก็ยังสามารถขยาย
สาขาเติบโตไปไดเรื่อย ๆ เนื่องจากบริษัทฯ มีกลยุทธทางการตลาดที่สามารถแขงขันได
(4) นายไพศาล แจมจํารัส ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนเปดสาขาไปยังจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่น
หรือไม
คําตอบ: ในตอนนี้บริษัทฯ สามารถทําเงินในจังหวัดเชียงรายไดเนื่องจากขนสงในระยะทางใกลไดกําไรมากกวา
แตหากจะขยายไปจังหวัดอื่น ๆ จะตองมีเงินทุนที่เพียงพอกอน เพราะฉะนั้น ในตอนนี้บริษัทฯ จึงใหความสําคัญ
ของการสรางความเขมแข็งของแบรนดมากกวาชองทางทํากําไร
(5) นายอาชว นิยมไทย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ตามที่แจงไววาศูนยกระจายสินคาใหมที่จะสามารถลด
ตนทุนทางดานโลจิสติกสได จึงอยากทราบตนทุนทางดานโลจิสติกสวาคิดเปนที่เปอรเซ็นตของรายจายทั้งหมด
และตองขยายกี่สาขาถึงจะสามารถเริ่มคุมทุน
คําตอบ: การลดตนทุนดานโลจิสติกสนั้นมีวิธีคิดมาจากการไมตองเพิ่มคนแตเพิ่มเปนสาขาแทน ซึ่งในขณะนี้ไม
สามารถบอกตัวเลขเปนเปอรเซ็นตได ตองดูวาในป 2560 บริษัทฯ จะสามารถเปดไดถึงกี่สาขา ทั้งนี้ ความจําเปน
ของการเปดศูนยกระจายสินคาแหงใหมก็เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต ซึ่งศูนยกระจายสินคาแหงใหมนี้
ใหญกวาแหงเกา 3-4 เทา สามารถรองรับไดถึง 50 สาขา ในขณะที่ศูนยเกาสามารถรองรับไดแค 10-12 สาขา ทํา
ใหในปจจุบันมีการสงสินคาไปยังสาขาไมทันเวลา ยอดขายจึงหายไปบางสวน ศูนยกระจายสินคาแหงใหมจะทํา
ใหเพิ่มยอดขายที่หายไปได
(6) นายอาชว นิยมไทย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา สินคา High Margin ที่จะทดลองมาจําหนาย มีผลตอบรับ
อยางไร
คําตอบ: เดิมธนพิริยะขายสินคาชุมชน (OTOP) ในจังหวัด สินคา High Margin สามารถทํากําไรไดดีกวา และ
ไดรับการตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากเปนสินคาที่ราคาไมสูง ผูบริโภคซื้อไดตลอด
(7) นายอาชว นิยมไทย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ในขณะนี้การขายปลีกและขายสงเปนอยางไร และอนาคต
คาดวาจะเปนอยางไร
คําตอบ: ขณะนี้บริษัทฯ สัดสวนการขายสงและขายปลีกอยูที่ 25:75 และในอนาคตการขายสงจะไปอยูที่สาขา
แทน และผูประกอบการสามารถไปซื้อที่สาขาแทนได เพราะฉะนั้นสัดสวนการขายปลีกและขายสงจะตางกัน
นอยลง ทั้งนี้กระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้นเพราะตองใหเครดิตลูกคาขายสงแตการขายปลีกสามารถเก็บเงินไดเลย
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(8) นายพลพัฒน อรามเรืองสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เหตุใดคาปลีกและคาสงจึงสามารถอยูในที่เดียวกัน
ได เพราะราคาตางกัน
คําตอบ: สินคาของบริษัทฯ มีปายสีบอกราคาชัดเจน ลูกคาเขาใจดี
(9) นายพลพัฒน อรามเรืองสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เนื่องจากศูนยกระจายสินคาแหงใหมจะสามารถ
รองรับได 50 สาขา ดังนั้น บริษัทจะขยายไดกี่สาขาในจังหวัดเชียงราย
คําตอบ: จังหวัดเชียงรายมีแนวโนมที่เติบโตเนื่องจากคนยายจากเมืองใหญมาอยูเมืองเล็กและมีคนจากที่อื่นยาย
มาอยูในจังหวัดเชียงรายจํานวนมาก อีกทั้งการลงทุนในจังหวัดเชียงรายใชเงินลงทุนไมมากจึงมีคนมาลงทุนใน
จังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนพิริยะเปนคารานคาปลีกและคาสงอยูในรานเดียวกัน โดยมีเปาหมายที่จะ
เปดสาขาใหได 50 สาขา
(10) นายพีรวัฒน ธรรมาภิมณฑ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนเรื่องเจาหนี้การคากับการใชเงินสด
สําหรับการจัดหาสินคาในอนาคตอยางไร
คําตอบ: ในขณะนี้ บริษัทฯ อยูในระหวางการตอรองกับทุก Supplier วาหาก Supplier รายใดใหสวนลดแกบริษัท
ฯ ดี บริษัทฯ ก็จะจายเปนเงินสดเพื่อใหบริษัทฯ ไดกําไรเพิ่มขึ้น ซึ่งถือวาเปนรายไดเพิ่ม
(11) คุณสุนิสา โสมาภา ตัวแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่นอยางไร
คําตอบ: บริษัทอยูในระหวางการศึกษาโครงการการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นจากหลายหนวยงานเพื่อนํามาทํา
เปนแมแบบใหบริษัทฯ กําหนดนโยบายอยางเหมาะสมตอไป
(12) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทไดมีการแกไขวัตถุประสงคในการประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 2/2558 เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีแผนในการทําธุรกิจอื่นหรือไม
คําตอบ: บริษัทไดมีการแกไขวัตถุประสงคโดยตัดธุรกิจอาบอบนวดออกไปเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของก.ล.ต.
ทั้งนี้ บริษัทไมมีแผนทําธุรกิจอื่น
(13) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เหตุผลของการยกเลิกขอบังคับของบริษัทขอ 49. ในการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2558 คืออะไร
คําตอบ: การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2558 ไดมีขึ้นกอนที่บริษัทจะจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ ในการประชุมมีวาระพิจารณาและอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 49. เนื่องจากเปนเรื่องรายการเกี่ยว
โยงกัน ซึ่งขอบังคับฉบับเกานี้ไดอางอิงจากกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย ซึ่งทาง Financial Advisor
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ขอใหไปอางอิงกฎของคณะกรรมการ
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ตลาดทุนแทน แตอยางไรก็ตาม กฎระเบียบดังกลาวนี้ไมวาจะเขียนเปนขอบังคับไวหรือไม บริษัทก็ตองปฏิบัติตาม
หากในขอ บังคับ ยังมีกฎข อ นี้อ ยูแลวมีการออกกฎใหม บริษัทก็ตองแกไขขอ บังคับทุกครั้งไป ทาง Financial
Advisor และกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อความยืดหยุนจึงควรใหยกเลิกขอบังคับดังกลาวนี้
(14) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา จุดยืนของบริษัทฯ เปนสินคาราคาถูก หรือความสะดวก
คําตอบ: Vision ของธนพิริยะ คือ ราคายุติธรรม
(15) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา หลังจากบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยแลว มี Supplier เขาหาบริษัทเพิ่มขึ้น
อยางไร และสินคาจํานวน 15,000 SKU นี้จะเพิ่มอยางไรในอนาคต
คําตอบ: มี Supplier รายใหมเขามาหาบริษัทฯ จํานวนมาก สะทอนถึงความนาเชื่อถือของบริษัท สวนเรื่องสินคา
นั้น สินใดขายดีบริษัทก็จะก็นําเขามาขายและคัดสินคาที่ขายไมดีออก ดังนั้นจึงมีการหมุนเวียนสินคา และ SKU
ยังคงเดิม
(16) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ขอเสนอเสนอใหบริษัทฯ จัดประชุมผูถือหุนในครั้งตอไปที่
กรุงเทพฯ และมีคําถามวาบริษัทฯ มีสินคาที่มีแบรนดของบริษัทฯ เองหรือไม
คําตอบ: บริษัทรับทราบขอเสนอการประชุมครั้งตอไปที่กรุงเทพฯ ไวเพื่อพิจารณา ในขณะนี้ บริษัทฯ ไมมีความ
จําเปนตองสรางแบรนดสินคาของตัวเอง แตเนนเรื่องชวยรานคาทองถิ่นใหสามารถแขงขันกับ Modern Trade ให
ได
(17) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีหนี้เสียจากการคาสง หรือไม
คําตอบ: บริษัทฯ ไมเคยมีหนี้เสียจากการคาสง
(18) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอรตี้ 2013 จํากัด ทําธุรกิจอะไร
คําตอบ: บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอรตี้ 2013 จํากัด เปนบริษัทที่จัดหาและซื้อที่ดินเพื่อทําสาขาใหธนพิริยะ และจด
ทะเบียนเผื่อไวสําหรับประกอบกิจการสงออก
(19) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา สาขาของธนพิริยะตั้งอยูบนที่ดินของบริษัทฯ หรือไม
คําตอบ: สาขาของธนพิริยะตั้งอยูบนที่ดินของบริษัทฯ เองประมาณรอยละ 60 และตั้งอยูในพื้นที่เชารอยละ 40
(20) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนตั้งบริษัทลูกเพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ หรือไม
คําตอบ: ในขณะนี้บริษัทฯ มุงเนนที่รานธนพิริยะกอน ยังไมมีเปาหมายทําธุรกิจอื่น
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บริษัท ธนพิริยะ จํากัด(มหาชน)
661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000 โทร. 053-756484

(21) นายศุภ โรจ โรจนวี ระ ผูถื อ หุน รายยอ ย สอบถามว า บริษั ทฯ มีแ ผนงานจะขยายไปยั งอํา เภอทา ขี้เ หล็ ก
ประเทศพมา หรือไม และขอใหอธิบายสินคา OTOP
คําตอบ: บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณา สําหรับสินคา OTOP สวนมากคือ อาหาร เชน ขาวซอยตัด กลวยฉาบ
(22) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา สาขาใหมลาสุดของธนพิริยะเปนอยางไร
คําตอบ: สาขาใหม คือ สาขาที่อําเภอเทิง ขณะนี้มียอดขายและจํานวนลูกคาตามที่คาดหมาย
(23) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา ปจจัยใดที่ผูบริหารมีความกังวลวาอาจจะทําใหบริษัทฯ ไมสามารถทําไดตาม
เปาหมายที่วางไว
คําตอบ: บริษัทฯ อยากใหศูนยกระจายสินคาเสร็จเร็วที่สุด เพราะขณะนี้ติดขัดเพราะศูนยกระจายสินคาปจจุบันมี
ขนาดเล็ก โดยศูนยกระจายสินคาแหงใหมมีกําหนดสงมอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
(24) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา แนวโนมผลประกอบการของป 2559 เปนอยางไร
คําตอบ: ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ที่ผานมายอดขายดี ผลประกอบการก็ยังเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
(25) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว
คําตอบ: เรื่องแผนดินไหวไมไดเปนความเสี่ยงของบริษัทฯ เนื่องจากที่ผานมาเมื่อเกิดเหตุไมไดมีผลกระทบตอ
บริษัทฯ และอาคารสวนใหญเปนอาคารชั้นเดียว จึงถือวาภัยแผนดินไหวไมใชความเสี่ยงที่สูงสําหรับบริษัทฯ
เมื่อไมมีคําถามหรือขอเสนอแนะจากผูถือหุน แลว ประธานฯ จึงประกาศปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 15.49 น.

ลงชื่อ .................................................ประธานที่ประชุม
(นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
1. ดร.วัฒนา ยืนยง
อายุ

55 ป

สัญชาติ

ไทย

ตําแหนง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 117/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประวัติการทํางาน
2558 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

บมจ. ธนพิริยะ

2556 – ปจจุบัน

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2553 – 2555

ผูชวยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการและกรรมการอิสระ

จํานวนปที่เปนกรรมการ

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

 ไมมี

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559

คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1/1 ครั้ง
11
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน เห็นวา ดร.วัฒนา ยืนยง มีคุณสมบัติ
การเปนกรรมการ ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับ
บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น
- บริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :

ไมมีการดํารงตําแหนง
ไมมีการดํารงตําแหนง
ไมมีการดํารงตําแหนง

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่
ไดรับเงินเดือนประจํา :
ไมเปน
- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
ไมเปน
- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไดอยางอิสระ :
ไมมี

24

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา :

ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ :

ไมมี
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
2. นายธวัชชัย พุฒพ
ิ ริ ิยะ
อายุ

50 ป

สัญชาติ

ไทย

ตําแหนง

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผูจัดการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 111/2014 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทํางาน
2558 – ปจจุบัน

2555 – 2558
2556 – ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ธนพิริยะ

บจก. ธนพิริยะ
บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอรตี้ 2013

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการ

จํานวนปที่เปนกรรมการ

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 8 มีนาคม
2559

 30.63% (คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 245,000,000 หุน)
 65.10% (คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 520,800,000 หุน กรณีนับรวม
นางอมร พุฒิพิริยะ และด.ช.ธนภัทร พุฒิพิริยะ)

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559

คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการในวาระที่ 5

13
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน เห็นวานายธวัชชัย พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติ
การเปนกรรมการ ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับ
บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น
- บริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

ไมมีการดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอรตี้ 2013
จํากัด
ไมมีการดํารงตําแหนง

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่
ไดรับเงินเดือนประจํา :
เปนกรรมการบริหาร
- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
ไมเปน
- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไดอยางอิสระ :
มี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา :

26

ไมมี
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คํานิยามของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ลักษณะ
ตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษั ทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับ
การแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่
ไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง ขอพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผูถือหุน
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี
ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของกับทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุน
ของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมี
การตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุน
ยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติที่นํามาใชในการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสาเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทาขึ้นในตางประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมไดตั้งแตเวลา 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2560 เปนตนไป
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หมายเหตุ
ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือมอบฉันทะที่ระบุขอความ
ครบถวนสมบูรณแลวมายังบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 661 หมูที่ 24 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57000
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ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
หมวด 5 ขอ 36
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบ
ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
(1) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
(2) ชือ่ ผูรับมอบฉันทะ
(3) ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. การดําเนินการประชุม
หมวด 5 ขอ 34
ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและ
นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน
หมวด 5 ขอ 40
กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
หมวด 5 ขอ 37
ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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3. องค์ ประชุม
หมวด 5 ขอ 35
ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และให
สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองค
ประชุม
4. การลงคะแนนเสียง
หมวด 5 ขอ 38
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวา หนึ่ง (1) หุน มีหนึ่ง (1)
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และที่ประชุมลงมติให
ลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
หมวด 5 ขอ 39
มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไ ข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี่ยวกับการใหเ ชา กิจ การของบริ ษัททั้ง หมดหรือ บางสว นที่สํา คั ญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุนกู
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
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5. การแต่ งตัง้ กรรมการ
หมวด 4 ขอ 15
ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา หา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปน
ประธานกรรมการ และอาจเลือ กรองประธานกรรมการ และตํา แหนงอื่น ตามที่เห็น เหมาะสมดว ยก็ไ ด รองประธาน
กรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
หมวด 4 ขอ 17
ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมาเป น ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการ เท า จํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด
หมวด 4 ขอ 18
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะ
ออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ขาพเจา ........................................................................................ สัญชาติ .........................................
อยูบานเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย .......................................
(2) เปนผูถอื หุนของบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ ................................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง
หุน บุริมสิทธิ ............................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) .......................................................................... อายุ .........................ป อยูบานเลขที่ ..............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ
(2) .......................................................................... อายุ .........................ป อยูบานเลขที่ ..............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ
(3) .......................................................................... อายุ .........................ป อยูบานเลขที่ ..............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมายเหตุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํ หนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ขาพเจา ........................................................................................ สัญชาติ .........................................
อยูบานเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย .......................................
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม .............................. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ ................................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ ............................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) ....................................................................... อายุ .....................ป อยูบานเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ
(2) ....................................................................... อายุ .....................ป อยูบานเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ
(3) ....................................................................... อายุ .....................ป อยูบานเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย .....................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยา
ปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
(ก)
(ข )

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559
23
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วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ก)
(ข )

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานป 2559
(ก)
(ข )

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(ก)
(ข )

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ชื่อกรรมการ ดร.วัฒนา ยืนยง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(ก)
(ข )

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
(ก)
(ข )
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ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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(ก)
(ข )

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา
การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมะติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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จํานวนปที่เปนกรรมการ

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

 ไมมี
 0.06% (คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 500,000 หุน กรณีนับรวมนาง
พัชรี ขันติพงษ)

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559

คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น
- บริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :

ไมมีการดํารงตําแหนง
ไมมีการดํารงตําแหนง
ไมมีการดํารงตําแหนง

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่
ไดรับเงินเดือนประจํา :
ไมเปน
- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
ไมเปน
- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไดอยางอิสระ :
ไมมี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา :

ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ :

ไมมี
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
2. ดร.วัฒนา ยืนยง
อายุ

55 ป

สัญชาติ

ไทย

ตําแหนง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 117/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

ประวัติการทํางาน
2558 – ปจจุบัน

2556 – ปจจุบัน
2553 – 2555

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จํานวนปที่เปนกรรมการ

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

ไมมี

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559

คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงในวาระที่ 5

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น
- บริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :

40

บมจ. ธนพิริยะ

ไมมีการดํารงตําแหนง
ไมมีการดํารงตําแหนง
ไมมีการดํารงตําแหนง
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การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่
ไดรับเงินเดือนประจํา :
ไมเปน
- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
ไมเปน
- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่
ไดอยางอิสระ :
ไมมี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา :

ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ :

ไมมี
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