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ที่ TNP.SE 005/2018
											

วันที่ 9 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ้น บริษัท ธนพิริยะ จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
2. รายงานประจ�ำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจ�ำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (แผ่นซีดี)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ค�ำนิยามของกรรมการอิสระ
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้วยบริษัท ธนพิริยะ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในวันพุธที่
11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25เมษายน 2560
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 1)
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 1,607.1 ล้านบาท โดยมีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ�ำนวน 61.3 ล้านบาท รายละเอียด
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจ�ำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด�ำดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�ำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
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• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพือ่ น�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ในการประชุมสามัญประจ�ำปี ตามมาตร 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 ก�ำหนด (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยล�ำดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ก�ำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผล
จากเงินก�ำไรเท่านั้น และมาตรา   116 ก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จนกว่าทุนส�ำรองจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ
จากผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯมีก�ำไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 60,223,138.91 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ :
1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั จิ ดั สรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย
จ�ำนวน 3,011,156.95 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจ�ำปี 2560 ซึ่งมี
จ�ำนวน 60,223,138.91 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทฯ
จะมีทุนส�ำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 15,976,608.71 บาท
2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561  ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก�ำหนดให้เป็น
วันก�ำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
24,000,000 บาท ซึง่ บริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุน้ ละ 0.015 บาท หรือเท่ากับ 12,000,000
บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวม 12,000,000
บาท โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับ
ก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 หลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและทุนส�ำรองต่างๆ ตามกฎหมาย เท่ากับ
ร้อยละ 41.95 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้มาตรา  70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก�ำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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จากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ�ำนวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระนี้ ได้แก่
1. ดร.เฉลิมชัย ค�ำแสน ต�ำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นางจุฬารัตน์  งามเลิศลี้ต�ำแหน่ง กรรมการ   และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวบุษกร  ถัดทะพงษ์
ต�ำแหน่ง กรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ โดยได้พจิ ารณาจากคุณสมบัตกิ ารเป็น
กรรมการที่ได้ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งดร.เฉลิมชัย ค�ำแสน ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนนางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้ ต�ำแหน่ง กรรมการ และกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ต�ำแหน่งกรรมการ กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ได้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3
การลงมติ : บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 17 (3) )
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษทั ฯ หรือใกล้เคียงกับบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจ�ำปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและ
สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทน
ในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม
ทั้งนี้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจ�ำปี 2561 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2560 เป็นดังนี้
คณะกรรมการ
กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
20,000 /ครั้ง / คน
15,000/ครั้ง / คน
กรรมการ
15,000 /ครั้ง / คน
10,000/ครั้ง / คน
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
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กรรมการสรรหาฯ
15,000/ครั้ง / คน
10,000/ครั้ง / คน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายจริง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามตาราง
รายชื่อ

1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
2. ดร.วัฒนา ยืนยง
3. ดร.เฉลิมชัย ค�ำแสน
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
รวม

กรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)
กรรมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทน
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
พิเศษรายปี

100,000
60,000
75,000
75,000
75,000
385,000

75,000
40,000
50,000
165,000

30,000
20,000
20,000
70,000

70,000
65,000
60,000
40,000
30,000
265,000

รวม
245,000
195,000
205,000
135,000
105,000
885,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมตั กิ ำ� หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ�ำปี 2561 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา  120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนเดิมได้
นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่
20) ก�ำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ
ในส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้มคี วามเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตก�ำหนดให้นายวิชยั รุจติ านนท์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445
จากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2561 และก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,555,000 บาท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จ�ำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯปี 2556-2560 รวม 5 ปี และบริษัท
ย่อยปี 2557– 2560 รวม 4 ปี โดยมีนายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน เป็นผูส้ อบบัญชีทที่ ำ� หน้าทีล่ งลายมือชือ่ รับรองงบการเงิน
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้
1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
รายละเอียด
บริษัท ธนพิริยะ จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจ�ำปี
รวมเป็นเงิน
บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี
รวมเป็นเงิน
รวมทั้งกลุ่ม

ปี 2561
(ปีที่น�ำเสนอ)

ปี 2560

เพิ่มขึ้น

570,000
820,000
1,390,000

495,000
785,000
1,280,000

75,000
35,000
110,000

45,000
120,000
165,000
1,555,000

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

110,000

ทัง้ นีค้ า่ สอบบัญชีขา้ งต้นยังไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เช่น  ค่าเบี้ยเลีย้ งปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด  ค่าล่วงเวลา  ค่าอากรแสตมป์
เป็นต้น
2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
– ไม่มี ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445
จากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2561 และก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,555,000 บาท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561ตามวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดมอบฉันทะ
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบกหรือ แบบขแบบใดแบบหนึ่งและยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วยส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบกหรือแบบขหรือแบบคแบบใดแบบหนึ่ง
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
อนึ่งก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 9
มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์)
ประธานกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560ของ
บริษัท ธนพิริยะ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนพิริยะ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25
เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานครโดยมีนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์เป็นประธานในที่ประชุมและมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมอื่นๆ ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์พิษณุ  ขันติพงษ์
2. ดร.วัฒนา  ยืนยง
ก�ำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.เฉลิมชัย  ค�ำแสน
ก�ำหนดค่าตอบแทน
4. นายธวัชชัย  พุฒิพิริยะ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ
6. นางจุฬารัตน์  งามเลิศลี้
7. นางสาวบุษกร  ถัดทะพงษ์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
นายพิทยา จิตมาเส

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้ร่วมประชุมอื่นๆ
1. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด

2.
3.
4.
5.
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ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ

นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัลแอดไวซอรี่เคาน์ซิล จ�ำกัด
นายชาติพร บารมี
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัลแอดไวซอรี่เคาน์ซิล จ�ำกัด
นายธนวัฒน์ ป้อมบุบผา
นางสาวศนิศรี จิรวิสุทธิกุล
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัลแอดไวซอรี่เคาน์ซิล จ�ำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัลแอดไวซอรี่เคาน์ซิล จ�ำกัด

• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ของบริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ท่าน นับจ�ำนวนหุ้นได้ 548,531,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
68.56ของจ�ำนวนหุ้นซึ่งได้จ�ำหน่ายแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 และได้เชิญผูถ้ อื หุน้ รับฟังค�ำชีแ้ จงเรือ่ งวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึง่ เท่านัน้ จะไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุน้ เพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้ยกเว้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น
เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบและเป็นเอกสารประกอบการลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินไปเป็นรายบุคคล ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
จะถือว่าอนุมตั ติ ามทีน่ ำ� เสนอ โดยไม่ตอ้ งส่งบัตรลงคะแนนหลังการพิจารณาแต่ละวาระ แต่ขอให้สง่ คืนบัตรลงคะแนนทัง้ หมดแก่
เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ซึ่งจะประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่
ต้องใช้
การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6
เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ส่วนวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
บริษัทฯได้น�ำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการ
นับคะแนนเสียง
การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะน�ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออก
จากจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ
ในการส่งหนังสือเชิญประชุมนั้น บริษัทฯได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และลงรายละเอียดการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงขอเริม่ การประชุมเพือ่ พิจารณาระเบียบวาระ
ต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2559 รายละเอียด
ตามส�ำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2559

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

556,692,200
556,692,200

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100
-

คิดเป็นร้อยละ

100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ประธานฯ ได้รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม
จ�ำนวน1 ,456.2 ล้านบาท โดยมีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ�ำนวน 55.7 ล้านบาท รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ�ำปีที่
ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จึงเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
การลงมติ : วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เห็นด้วย
556,692,200 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
รวม
556,692,200 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรก�ำไรของบริษทั เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2559
ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรของบริษัทเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2559 เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 2,739,602.87 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5
ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจ�ำปี 2559 ซึ่งมีจ�ำนวน 54,792,057.42 บาท เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษทั ฯ จะมีทนุ ส�ำรองตามกฎหมายทัง้ สิน้ 12,965,451.76 บาท
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560
ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก�ำหนดให้เป็นวันก�ำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ
0.03 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้น
ละ 0.015 บาท หรือเท่ากับ 12,000,000 บาท เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลทีจ่ ะจ่ายอีกในอัตรา
หุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
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• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยก�ำหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก�ำไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2559 เท่ากับร้อยละ 43.80 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทฯ
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนีก้ อ่ นการลงมติ เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรของบริษัทฯ  เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผล
การด�ำเนินงานปี 2559
มติ : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรของบริษทั ฯเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายและอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2559
เห็นด้วย
557,350,500 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
รวม
557,350,500 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อย
จ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. ดร.วัฒนา  ยืนยง
2. นายธวัชชัย  พุฒิพิริยะ
ดร.วัฒนา  ยืนยงและนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ขอออกจากห้องประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวเป็นผู้มีความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จ�ำกัด พ.ศ.2535
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร.วัฒนา  ยืนยงและนายธวัชชัย  พุฒิพิริยะ กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนีก้ อ่ นการลงมติ เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
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มติ : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตัง้ ดร.วัฒนา  ยืนยง และนายธวัชชัย พุฒพิ ริ ยิ ะ ซึง่ เป็นกรรมการ
ที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระโดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมติ
เป็นรายบุคคลดังนี้
		 ดร.วัฒนา ยืนยง
เห็นด้วย
557,350,500 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
รวม
557,350,500 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
		 นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

557,350,500
557,350,500

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100
-

คิดเป็นร้อยละ

100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษทั ฯ หรือใกล้เคียงกับบริษทั ฯ  ซึง่ บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจ�ำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและ
สิทธิประโยชน์อนื่ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือได้รบั ผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม
รายครั้งที่ประชุม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2559 โดยก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการจากผลการด�ำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาฯ

20,000/ ครั้ง/ คน
15,000/ ครั้ง/ คน

15,000/ ครั้ง/ คน
10,000/ ครั้ง/ คน

15,000/ ครั้ง/ คน
10,000/ ครั้ง/ คน

การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านการลงมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ที่มาประชุม
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนีก้ อ่ นการลงมติ เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
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• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ
เห็นด้วย
557,350,500 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็นร้อยละ รวม
557,350,500 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
วาระที่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3495 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2560 และก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวนเงิน
ไม่เกิน 1,445,000 บาท
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนีก้ อ่ นการลงมติ เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถาม ประธานฯ
จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ฯ  ส�ำหรับปี 2560 และก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,445,000บาท
เห็นด้วย
557,410,600 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
รวม
557,410,600 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณาเพิ่มเติม
เมื่อได้การพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมและเสนอข้อเสนอแนะ แล้ว
จึงขอให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบค�ำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
(1) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องผลตอบแทนกรรมการของคุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ และ
คุณอมร พุฒิพิริยะไม่ได้ระบุค่าตอบแทนกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีนี้หากรวมค่าตอบแทนของ
ทั้งสองท่านจะมีจ�ำนวนเกินค่าตอบแทนกรรมการจากผลการด�ำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท หรือไม่
		 ค�ำตอบ: เนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้บริหารบริษัทฯ และมีเงินเดือนประจ�ำ จึงไม่มีเบี้ยประชุมให้
(2) นายวิ จิ ต ร จิ ต จริ ง ใจ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ย สอบถามว่ า  รายได้ ส ่ ว นที่ เ ป็ น เงิ น เดื อ นประจ� ำ นั้ น จะรวมอยู ่ ใ นงบ
2,500,000 บาท หรือไม่
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ค�ำตอบ: งบ 2,500,000 บาทนั้น เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีในต�ำแหน่งกรรมการซึ่งคุณธวัชชัย
พุฒิพิริยะ และคุณอมร พุฒิพิริยะ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนรายปี แต่จะรับเป็นเงินเดือนประจ�ำแทน
ซึ่งจะไม่ได้รวมในงบ 2,500,000 บาท แต่จะเปิดเผยในงบการเงินที่เป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารแยกต่างหาก
(3) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า  โดยปกติแล้วรายได้จากการค้าส่งจะได้Margin ที่ต�่ำกว่าการค้า
ปลีก เมือ่ ดูจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทแล้ว ปรากฎว่ารายได้สว่ นใหญ่มาจากการค้าปลีก แต่ท�ำไมMargin ยังคง
ต�่ำอยู่ บริษัทฯมีวิธีหรือมีแผนในการยกระดับค่า Margin ให้สูงขึ้นหรือไม่
		 ค�ำตอบ: หากเปรียบเทียบกับธุรกิจ Modern Trade อื่นๆ เนื่องจากขนาดของบริษัทฯค่อนข้างเล็ก ท�ำให้อ�ำนาจ
การต่อรอง ณ ปัจจุบันน้อยกว่า  จึงท�ำก�ำไรได้น้อยกว่า  บริษัทฯ จึงได้ท�ำการเพิ่มจ�ำนวนสาขาขึ้นเพื่อเพิ่มผลก�ำไร
และขยายขนาดของบริษัทฯ
(4) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าจะท�ำก�ำไรได้มากขึ้น แต่จากงบการ
เงินปีที่ผ่านมา ก�ำไรนั้นยังไม่เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ บริษัทฯมีแผนการอย่างไร
		 ค�ำตอบ: ศูนย์กระจายสินค้า  ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการส่งมอบ และจะเปิดใช้ในประมาณช่วงไตรมาสที่ 2
เมื่อศูนย์กระจายสินค้าเปิด จะสนับสนุนการขยายสาขาเป็นหลัก จะท�ำให้ยอดรวมของรายได้เติบโตขึ้นและลดค่า
ใช้จ่ายของผู้ดูแลและการกระจายสินค้า ก็อาจจะเพิ่มค่า Margin ได้หากเปรียบเทียบงบการเงินปี 2558 และ 2559
ในส่วนของก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 1.1 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขา 3 สาขา ของปีที่ผ่านมา
(5) นางสาวจิณพักตร์พรพิบูลย์ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า  สินค้าที่เรียกว่าสินค้า  High Margin ที่จะน�ำมาจ�ำหน่าย
เพื่อเพิ่มยอดขาย คืออะไร
		 ค�ำตอบ: สินค้า High Margin จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ
1.ประเภทสินค้าบริโภค เช่น ผักและผลไม้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดลอง เนื่องจากเกรงว่าหากลงทุนท�ำใน
ปริมาณมากๆ หากล้มเหลวจะก่อให้เกิดความเสียหายมากเช่นกัน
2.ประเภทสินค้าอุปโภค เช่น พวกบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติก ถุงเย็น ถุงร้อน) เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมี
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ค่อนข้างน้อย และมีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(6) นางสาวจิณพักตร์พรพิบูลย์ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า  บริษัทฯได้รับเครดิตการช�ำระเงินกี่วันในฐานะผู้ซื้อ และ
ให้เครดิตแก่ลูกค้าในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ขายกี่วัน
ค�ำตอบ: 1.ในส่วนที่บริษัทฯ เป็นลูกหนี้การค้า  เครดิตที่บริษัทฯได้จาก Supplier โดยประมาณ 30-60 วันขึ้นอยู่
กับ Supplier แต่ละราย
2.ในส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้การค้า  บริษัทฯจะให้เครดิตลูกหนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 7-30 วัน
แล้วแต่ลูกค้าแต่ละราย หากเป็นลูกค้ารายใหม่ บริษัทฯ จะให้ลูกค้าช�ำระเงินสดก่อน และอาจให้เพิ่ม
วงเงินเครดิตและระยะเวลาให้ในภายหลัง
(7) นางสาวจิณพักตร์พรพิบูลย์ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯควบคุมดูแลต้นทุนอย่างไร
ค�ำตอบ: 1.ในส่วนที่บริษัทฯเป็นลูกหนี้การค้า บริษัทฯควบคุมต้นทุนโดยการช�ำระการสั่งซื้อสินค้าด้วยเงินสด
เพื่อรับส่วนลดพิเศษ หากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ
ให้ต�่ำลงมา 
2.ในส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้การค้า  ทางบริษัทฯค่อนข้างเข็มงวดในการจัดเก็บหนี้ ที่เป็นการซื้อที่ไม่
ผ่านหน้าร้าน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บหนี้ค่อนข้างน้อย
(8) นางสาวจิณพักตร์พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า  ความเสี่ยงในธุรกิจของบริษัทฯ มีอะไรบ้างและบริษัทฯ
ได้มีการประเมินคู่แข่งทางธุรกิจบ้างหรือไม่
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• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

		 ค�ำตอบ: ความเสี่ยง ณ ปัจจุบันคือการพัฒนาบุคคลากร เนื่องจากการขยายสาขาต้องมีการฝึกฝนบุคคลากรให้
เพียงพอต่อปริมาณสาขาที่จะเพิ่มขึ้น บริษัทฯได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านงานบุคคลเพื่อจะท�ำการคิดระบบ
ที่เหมาะสมกับแนวทางของบริษัทฯ ต่อไป
(9) นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าบริษัทฯมีแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจอย่างไรในอีก 2 – 3
ปีข้างหน้า
ค�ำตอบ: มีแนวทางดังนี้
1.การขยายสาขาเพิ่มเป็นหลัก เนื่องจากจ�ำนวนสาขา ณ ปัจจุบันค่อนข้างน้อย แต่ก่อนที่จะเปิดสาขาเพิ่ม
บริษัทฯ จะท�ำการส�ำรวจจ�ำนวนประชากรและพื้นที่ก่อน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ และผลจากการ
ขยายสาขาจะช่วยเพิ่มรายได้เนื่องจากมี Supplier เข้ามาขอเช่าพื้นที่ นอกจากนั้นในทุกๆ ปีบริษัทฯ
จะท�ำการปล่อยสินค้าเก่าออก และน�ำสินค้าใหม่เข้ามา บริษทั ฯ ก็จะมีการเก็บค่าเก็บสินค้าใหม่เมือ่ สาขา
มีจ�ำนวนมาก บริษัทฯ ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.จะมีการขยายขนาดของสาขาให้ใหญ่ขนึ้ เมือ่ ขยายขนาดของสาขาก็จะท�ำให้สามารถรองรับปริมาณสินค้า
ได้มากขึ้น
(10) นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัดท�ำรายได้อะไรให้กับ
บริษัทบ้าง
ค�ำตอบ: บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด เป็นเจ้าของที่ดินบางสาขาของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และน�ำที่ดินดังกล่าวให้บริษัทฯเช่าอีกทอดหนึ่ง
(11) นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า  จะสามารถน�ำสินค้า  OTOP ของจังหวัดเชียงราย
มาพัฒนาเป็นสินค้า High Margin ได้หรือไม่ โดยการให้บคุ คลในท้องถิน่ คิดและพัฒนาสินค้าโดยบริษทั ฯช่วยให้การ
สนับสนุนในด้านแรงงาน ความคิดและการตลาด และบริษัทฯ ก็สามารถน�ำสินค้าที่พัฒนาขึ้นมานั้นมาขายและ
กลายเป็นสินค้าประจ�ำจังหวัดเชียงรายในที่สุด
ค�ำตอบ: บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาสินค้าประเภทนีม้ าตัง้ แต่กอ่ นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามยังติดปัญหา
อยูท่ ผี่ ผู้ ลิตยังไม่มคี วามเข้าใจในเรือ่ งของการตลาด ซึง่ บริษทั ฯ พยายามให้ความช่วยเหลือมาตลอด ซึง่ อาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลาพัฒนาอีกสักระยะหนึ่ง
(12) นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า  เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะลดการเช่าโกดังและ
ศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันลงเนื่องจากบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่อยู่แล้ว
ค�ำตอบ: อาจจะปรับลดในอนาคต ซึ่งอยู่ในแผนด�ำเนินการแล้ว
(13) นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในส่วนของที่ดินที่บริษัทฯเป็นเจ้าของอยู่เช่น โกดัง 1 และ
ที่ดินเปล่าต�ำบลท่าสุดต�ำบลห้วยสัก และต�ำบลเวียน บริษัทฯ มีแผนจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำตอบ: บริษัทฯมีแผนจะขยายสาขาในอนาคต หรืออาจจะใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้า  เช่น บริษัทฯ มีที่ดินอยู่ที่
ต�ำบลแม่สาย ก็ท�ำเป็นคลังสินค้าเพื่อรองรับสินค้าในปริมาณมาก
(14) นายกิตติศักดิ์ โภคาผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯมีมุมมองเกี่ยวกับSame Store Sales Growth อย่างไร,
Gross Profit Margin มีเป้าหมายการเติบโตอย่างไร และ SG&A จะมีการเติบโตอย่างไร สามารถตอบเป็นร้อยละได้
ค�ำตอบ: บริษัทฯ ขอตอบเป็นภาพรวม ดังนี้
1. ส�ำหรับ Same Store Sales Growth บริษัทฯ พยายามให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
จะให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ตามสภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จะผลักดันโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ๆ เข้าไปใน
แต่ละช่วงที่เศรษฐกิจอาจชะลอตัว

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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2. ค่า  GP บริษัทฯ จะท�ำให้เพิ่มขึ้นโดย การขยายสาขา  ขยายการค้าปลีกให้มากกว่าการค้าส่ง และ
จากการขยายสาขาค้าปลีกจะได้ค่าสนับสนุนการขาย ช่วยผลักดันให้ GP โตขึ้น
3. ในส่วนของ SG&A ค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนหนึ่งจะเติบโตตามจ�ำนวนสาขา  บริษัทฯพยายามที่จะ
ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรมากขึ้น และเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร การขยายคลังสินค้าในปัจจุบันที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า
แห่งใหม่ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ
(15) นายกิตติศักดิ์ โภคา  ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า  ปกติแล้วบริษัทฯ ได้ท�ำ Digital Marketing หรือ Sale
Marketing หรือไม่ และได้มีการตั้งเป้าร้อยละของค่า Gross Profit Margin หรือ SG&A ไว้หรือไม่อย่างไร
ค�ำตอบ: บริษัทฯ ขอตอบเป็นภาพรวม โดยช่วงประมาณปลายปีของทุกๆ ปี จะท�ำแบบแผนเสนอคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ว่าต้องขยายสาขาของบริษัทฯ กี่สาขา  ในปีข้างหน้า  ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย ยอดขาย หรือก�ำไรที่
บริษัทฯ จะได้ รวมทั้งผลกระทบในปีนั้นๆ ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อรายได้ของบริษัทฯ
(16) นายกิตติศักดิ์ โภคา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าการเปิดศูนย์กระจายสินค้าใหม่นั้นจะส่งผลให้ SG&A Per Sale
พุ่งขึ้นหรือไม่
ค�ำตอบ: บริษัทฯ มองว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่บริษัทฯก็พยายามที่จะขยายสาขาในปีนี้อีก 4 สาขา  และ
หนึ่งในนั้นจะเป็นสาขาใหญ่ จะท�ำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมจะไม่ส่งกระทบต่อ Net Margin
(17) นายกิตติศักดิ์ โภคา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าสัดส่วนรายได้ของโซน Beauty เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้รวม
ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ มีการคิดค่าบริการต่อ Supplier อย่างไร และ Margin ในโซนนั้นสูงกว่าสินค้า
ทั่วไปหรือไม่ หรือใกล้เคียงกับสินค้าทั่วไป
ค�ำตอบ: บริษัทฯ แบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 7 ประเภท สัดส่วนจะเฉลี่ยไปตามกลุ่มเป้าหมาย โดยยอดขายจะ
ไม่สูงในประเภทใดเป็นพิเศษ โดยยอดขายของโซน Beauty อยู่ที่ร้อยละ 15 และการคิดค่าบริการคือให้เช่าพื้นที่
ซึ่งรวมถึงการเช่าพื้นที่พิเศษเช่น พื้นที่หัวชั้น และค่าตกแต่งของแต่ละแบรนด์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่วนแบ่ง
จากยอดขายของแบรนด์นั้นๆ ในส่วนค�ำถามว่าสินค้าประเภท Beauty มี Margin สูงกว่าปกติหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่
กับพื้นที่ หากใกล้บริเวณสถานศึกษาสินค้าประเภท Beauty ก็จะท�ำยอดขายได้ดี โดยบริษัทฯ จะท�ำการตลาด
มากขึ้นในบริเวณนั้น
(18) ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าอัตราค่า Same Store Sales Growth ของปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
ค�ำตอบ: ปัจจุบันร้อยละ 1 ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะลดลงเล็กน้อย
(19) ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า อยากทราบว่าจังหวัดเชียงรายรองรับสาขาของบริษัทฯ ได้กี่สาขา
ค�ำตอบ: บริษัทฯมีแผนที่จะเปิดขยายสาขาไปยัง 18 อ�ำเภอ ในจังหวัดเชียงราย แต่อาจจะยังไม่เปิดในเร็วๆ นี้
เนือ่ งจากแต่ละอ�ำเภอมีการเจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน แผนในปี 2560 จะเปิดในจังหวัดพะเยา 2 สาขา และเชียงราย
2 สาขา ซึ่งเปิดไปแล้ว 1 สาขาที่เชียงแสน อีกสาขาก�ำลังอยู่ในระหว่างประเมินพื้นที่อยู่
(20) นายมีชยั หัตถกิจธาตรี ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่า การเปิดสาขาทีท่ า่ ขีเ้ หล็ก ณ ปัจจุบนั อยูใ่ นขัน้ ตอนอะไร และ
อัตราส่วนการค้าปลีก (ร้อยละ 75) และค้าส่ง (ร้อยละ 25) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ค�ำตอบ: การเปิดสาขาทีท่ า่ ขีเ้ หล็ก ทางพม่ายังไม่อนุมตั ติ ามแผนงานจะเลือ่ นไปอีก 2 ปีแม้จะมีการลงนามในสัญญา
แล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้วิธีการส่งสินค้าข้ามไป ในส่วนของอัตราส่วนการค้าส่งและค่าปลีกนั้น ณ ปัจจุบันอยู่ที่
การค้าส่งร้อยละ 20 การค้าปลีกร้อยละ 80 ซึ่งในอนาคตก็ยังคงแนวทางนี้ต่อไป
(21) นายนพปฎล วรรธนะพิศษิ ฐ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสอบถามว่า บริษทั ฯ ตัง้ เป้าก�ำหนดระยะเวลาแผนการขยาย 50 สาขา
ภายในระยะเวลากี่ปี และการเปิดศูนย์กระจายสินค้าในไตรมาสที่ 2 นี้ จะเป็นภาระกับทางบริษัทฯหรือไม่
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• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

ค�ำตอบ: บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาอีก 5 – 6 ปี เพื่อขยายไปถึง 50 สาขา  และการเปิดศูนย์กระจายสินค้านั้น
ใช้งบประมาณ 90-100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯพิจารณาว่าเหมาะสมแล้ว ในส่วนของต้นทุนส�ำหรับชั้นวางของ
จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสาขาที่บริษัทฯ จะขยายในอนาคต
(22) นายวิจิตร จิตจริงใจผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า  บริษัทฯมีนโยบายในการย่อส่วนสาขาให้มีขนาดเหมือนร้านค้า 
7-11 หรือไม่
ค�ำตอบ: เนื่องจากสาขาของบริษัทนั้นเป็นลักษณะกึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ต และต้องการความหลากหลายของสินค้า
เพื่อใช้ในการต่อสู้กับห้างสรรพสินค้าต่างๆ จึงมีนโยบายในการขยายขนาดใหญ่ขึ้น ไม่ลดขนาดลง
เมื่อไม่มีค�ำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา16.00 น.

ลงชื่อ .................................................ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนด
ออกตามวาระ

1. ดร.เฉลิมชัย คำ�แสน
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่ง

51 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
การศึกษา
• ปริญญาเอกยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำ�งาน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนพิริยะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2536 – ปัจจุบัน รองคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการอิสระ
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ
3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จำ�นวนและสัดส่วนการถือหุ้น				  ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในวาระที่ 5
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
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คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน เห็นว่านายเฉลิมชัย คำ�แสน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามทีก่ ำ�หนดไว้ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อบังคับบริษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั

• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
• บริษัทจดทะเบียน :
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง                               
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
• เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่ง
การศึกษา

56 ปี
ไทย
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประวัติการทำ�งาน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
2547 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2545 – 2546 เจ้าของกิจการ ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า
ผู้จัดการสาขา บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ
3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จำ�นวนและสัดส่วนการถือหุ้น				  ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในวาระที่ 5
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน เห็นว่านางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามที่กำ�หนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท

การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
• บริษัทจดทะเบียน :
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :        
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :   ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
• เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
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• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่ง
การศึกษา

48 ปี
ไทย
กรรมการ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประวัติการทำ�งาน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
2543 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ร้านบุษกรการเกษตร
2533 – 2543 เจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ธนาคารทหารไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ
3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จำ�นวนและสัดส่วนการถือหุ้น				  ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในวาระที่ 5
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน เห็นว่านางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ มีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการ ตามที่กำ�หนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
• บริษัทจดทะเบียน :
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :        
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :   ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
• เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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คำ�นิยามของกรรมการอิสระ
ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาต
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ�นาจควบคุมของ
บริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ�นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ�นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ�นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
เดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือ่ งข้อพึงปฏิบตั สิ ำ�หรับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ซี งึ่ จะเป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับทุกฝ่ายและเพือ่ ให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสชอบธรรมและเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯจึงเห็นควรกำ�หนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางราย
อาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำ�มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จ ึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจำ�ตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะบัตรประจำ�ตัวของผู้มอบฉันทะและบัตรประจำ�ตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่าง
ประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะและบัตรประจำ�ตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่าง
ประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วันโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(ข) บัตรประจำ�ตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี ำ�นาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมบัตรประจำ�ตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจำ�ตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี ำ�นาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมบัตรประจำ�ตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของสำ�เนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำ�เนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำ�ขึ้นในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสารหรือหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบณสถานทีป่ ระชุมได้ตงั้ แต่
เวลา 12.30 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบ
ริษทั ฯเพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทีร่ ะบุขอ้ ความครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วมายังบริษัทธนพิริยะจำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตำ�บลบ้านดู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
หมวด 5 ข้อ 36
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะ
ต้องทำ�เป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะ และทำ�ตามแบบทีน่ ายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัดกำ�หนด โดย
ให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำ�หนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) จำ�นวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การดำ�เนินการประชุม
หมวด 5 ข้อ 34
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
หมวด 5 ข้อ 40
กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำ�ไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ และกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
หมวด 5 ข้อ 37
ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. องค์ประชุม
หมวด 5 ข้อ 35
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำ�นวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำ�นวน
หุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ ำ�หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำ�เป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง
หมวด 5 ข้อ 38
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำ�นวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำ�โดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ
ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำ�หนด
หมวด 5 ข้อ 39
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไร
ขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

5. การแต่งตั้งกรรมการ
หมวด 4 ข้อ 15
ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  ห้า  (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธาน
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำ�แหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตาม
ข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
หมวด 4 ข้อ 17
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีทเี่ ลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำ�นวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
หมวด 4 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
-----------------

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สัญชาติ ..................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตำ�บล/แขวง ..........................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม ................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ............................................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ......................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)  .......................................................................... อายุ .........................ปีอยู่บ้านเลขที่ ...........................................
ถนน ...................................................... ตำ�บล/แขวง ........................................ อำ�เภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................หรือ
(2)  .......................................................................... อายุ .........................ปีอยู่บ้านเลขที่ ...........................................
ถนน ...................................................... ตำ�บล/แขวง ........................................ อำ�เภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................หรือ
(3)  .......................................................................... อายุ .........................ปีอยู่บ้านเลขที่ ...........................................
ถนน ...................................................... ตำ�บล/แขวง ........................................ อำ�เภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................หรือ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจำ�ปี 2561ในวันพุธ ที่11 เมษายนพ.ศ.2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดาโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำ�ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)

หมายเหตุ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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27

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำ�หนดรายการต่างๆ
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
-----------------

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สัญชาติ ..................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตำ�บล/แขวง ..........................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม ................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ............................................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ......................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)  .......................................................................... อายุ .........................ปีอยู่บ้านเลขที่ ...........................................
ถนน ...................................................... ตำ�บล/แขวง ........................................ อำ�เภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................หรือ
(2)  .......................................................................... อายุ .........................ปีอยู่บ้านเลขที่ ...........................................
ถนน ...................................................... ตำ�บล/แขวง ........................................ อำ�เภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................หรือ
(3)  .......................................................................... อายุ .........................ปีอยู่บ้านเลขที่ ...........................................
ถนน ...................................................... ตำ�บล/แขวง ........................................ อำ�เภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจำ�ปี 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดาโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
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 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำ�ไรไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงาน

ปี 2560
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
				  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ  ดร.เฉลิมชัย  คำ�แสน
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ  นางจุฬารัตน์  งามเลิศลี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ  นางสาวบุษกร  ถัดทะพงษ์
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง

 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 8 เรื่อง   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมะติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
			 ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
		
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
		
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
			 ประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
-----------------

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................................ สัญชาติ ..................................
อยู่บ้านเลขที่ .................................................. ถนน ...................................................... ตำ�บล/แขวง .........................................
อำ�เภอ/เขต ................................................. จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ........................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ .......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ...................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)  ................................................................ อายุ .....................ปีอยู่บ้านเลขที่ .........................................................
ถนน ................................................. ตำ�บล/แขวง ...................................... อำ�เภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................หรือ
(2)  ................................................................ อายุ .....................ปีอยู่บ้านเลขที่ .........................................................
ถนน ................................................. ตำ�บล/แขวง ...................................... อำ�เภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................หรือ
(3)  ................................................................ อายุ .....................ปีอยู่บ้านเลขที่ .........................................................
ถนน ................................................. ตำ�บล/แขวง ...................................... อำ�เภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจำ�ปี 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดาโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
			  มอบฉันทะตามจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
			  มอบฉันทะบางส่วน คือ
					  หุ้นสามัญ ........................ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................เสียง
					  หุ้นบุริมสิทธิ ..................... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ............................... เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
			  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
				  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
			  วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
			  วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
				  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
			  วาระที่ 4 เรือ่ ง  พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกำ�ไรไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนิน
งานปี 2560
				  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
			  วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
				  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
					  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ  ดร.เฉลิมชัย  คำ�แสน
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ  นางจุฬารัตน์  งามเลิศลี้
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ  นางสาวบุษกร  ถัดทะพงษ์
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
			  วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
				  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

			  วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
				  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
			  วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
				  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมะติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)

หมายเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
			 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
		
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
			 (1) หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำ�เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
			 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
		
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
			 ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
		
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
		
5. ในกรณีทมี่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ บุ ไุ ว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจำ�
			 ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่ง
การศึกษา

63 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
• แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• SASIN In–Depth Hospital Management Program,
Kellogg School of Management, Northwestern University,
Chicago, USA
• SASIN In–Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business,
South Korea, CHA Medical Center and Asan Medical Center in Seoul
• SASIN In–Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France
• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรีเวชศาสตร์  
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำ�งาน 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลน่าน
2556 – ปัจจุบัน รองประธานคนที่ 1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2557 – 2558 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
2555 – 2557 ผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลน่าน
2553 – 2555 อนุกรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2553 – 2555 รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ
3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จำ�นวนและสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560
 ไม่มี
										  0.06% (คิดเป็นจำ�นวนหุน้ เท่ากับ 500,000 หุน้ กรณีนบั รวมนางพัชรี  ขันติพงษ์)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560
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คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
• บริษัทจดทะเบียน :
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :        
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :   ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
• เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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2. ดร.วัฒนา ยืนยง
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่ง

การศึกษา

56 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
• ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำ�งาน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนพิริยะ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2556 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2553 – 2555 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ
3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จำ�นวนและสัดส่วนการถือหุ้น				  ไม่มี
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ4/5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
• บริษัทจดทะเบียน :
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :        
ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :   ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
• เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
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• บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 •
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