




บริษทั ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ �ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย "#$%% 
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ที� TNP.SE 004/2019 
วนัที� 5 เมษายน ��62 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ��02 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ��01 เมื�อวนัที� 11 เมษายน ��01 
2. รายงานประจาํปี ซึ�งประกอบดว้ยงบการเงินประจาํปี ��01 สิ;นสุด วนัที� <= ธนัวาคม �561 (แผน่ซีดี)
3. ขอ้มูลของผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
4. คาํนิยามของกรรมการอิสระ
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
6. ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน
7. หนงัสือมอบฉนัทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ
9. แผนที�สถานที�ประชุม

ดว้ยบริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จะจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ��02 ในวนั
องัคารที� 23 เมษายน ��02 เวลา =K.LL น. ณ หอ้งธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล ์โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขที� �KQ ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี;  

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ��01 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ��01 ของบริษทัไดถู้กจดัขึ;นเมื�อวนัที� 11 เมษายน 
2561 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี ��01 (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� =) 

การลงมติ : วาระนี;ตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที� 2    พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี ��01 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีสิ;นสุดวนัที� <= ธนัวาคม ��01 ที�
ผ่านมา บริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวน =,779.8 ลา้นบาท โดยมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมจาํนวน 05.1 ลา้น
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บาท รายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ปรากฏตามรายงานประจาํปี ซึ� งส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม (สิ�งที�ส่งมาดว้ยดาํดบัที� �) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงาน (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

การลงมติ : วาระนี;ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯสาํหรับรอบปีบญัชีสิ;นสุด วนัที� <= ธนัวาคม ��01 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการจดัทาํงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ;นสุด ณ 
วนัที� <= ธนัวาคม ��01 และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพื�อนาํเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจาํปี ตามมาตร ==� แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ.��<� กาํหนด (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ
สาํหรับรอบปีบญัชีสิ;นสุด ณ วนัที� <= ธนัวาคม ��01 ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

การลงมติ : วาระนี;ตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 
2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.��<� มาตรา ==� กาํหนดให้บริษทัฯจ่ายเงิน
ปันผลจากเงินกาํไรเท่านั;น และมาตรา  ==0 กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไว้
เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ � ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
=L ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ KL ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ซึ�งอตัราการจ่ายปันผลดงักล่าว อาจเปลี�ยนแปลงได้
ขึ;นอยูก่บัฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทัฯ 

 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีสิ;นสุดวนัที� <= ธนัวาคม ��01 ที�ผ่านมาบริษทัฯมีกาํไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี ��01 จาํนวน 64,049,403.69 บาท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  
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1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ��01 เป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายจาํนวน <,202,470.18 บาท ซึ� งคิดเป็นร้อยละ � ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการประจาํปี ��01 ซึ� งมีจาํนวน 64,049,403.69 บาท เพื�อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
ภายหลงัจากการจดัสรรดงักล่าว บริษทัฯจะมีทุนสาํรองตามกฎหมายทั;งสิ;น 19,179,078.89 บาท 

2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษัทฯที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที�  8 มีนาคม ��02  ซึ� งเป็นวนัที�
คณะกรรมการกาํหนดให้เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 
0.035 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั;งสิ;น �8,LLL,LLL บาท ซึ� งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ 
ในอตัราหุน้ละ L.L=� บาท หรือเท่ากบั =�,LLL,LLL บาท เมื�อวนัที� 3 กนัยายน ��01 จึงคงเหลือเงินปันผล
ที�จะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ L.L20 บาท รวม =6,LLL,LLL บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
วนัที� =L พฤษภาคม ��02 ทั;งนี; อตัราเงินปันผลที�จ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 
2561 หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและทุนสาํรองต่างๆ ตามกฎหมาย  เท่ากบัร้อยละ 46.29 ซึ�งสอดคลอ้ง
กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

การลงมติ : วาระนี;ตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั;งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:ภายใตม้าตรา QL ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ��<�  (และฉบบัแกไ้ข
เพิ�มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ =c กาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั; ง กรรมการ
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม
ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี
แรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั;น ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที�
อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนี;อาจไดรั้บเลือกให้
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกก็ได ้กรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระนี;  ไดแ้ก่  

1.  นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ ์ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางอมร พฒิุพิริยะ ตาํแหน่ง กรรมการ 

บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั;งเป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯเป็นการล่วงหนา้นบัตั;งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน ��01 ถึงวนัที� 
<= ธันวาคม ��01 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการ
เลือกตั;งเป็นกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากลั�นกรองก่อนนาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณานําเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั;งเป็นกรรมการ โดยได้
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พิจารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการที�ไดก้าํหนดไวต้ามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัร
คณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในกรณีนี; ไดพิ้จารณาแลว้ 
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั;ง นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ์ ตาํแหน่ง 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางอมร พุฒิพิริยะ ตาํแหน่ง กรรมการ กลบัเขา้มาดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากเป็นผูไ้ดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหน้าที�ในฐานะ
กรรมการดว้ยดีตลอดมา 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั;ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2  

การลงมติ : บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั;งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการที�พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั;งในครั; งนั;น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั;งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั;งในครั; งนั;น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงชี;ขาด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ =Q (<) ) 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษทัฯในปีที�ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัฯหรือใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ซึ� ง
บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั;งในรูปของค่าตอบแทนประจาํปี และเบี;ยประชุมเท่านั;น โดย
ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นและสิทธิประโยชน์อื�น ทั; งนี; กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทั; งนี;
คณะกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารหรือไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ไดรั้บค่าเบี;ยประชุมรายครั; งที�
ประชุม 
 
ทั;งนี;นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจาํปี ��02 เป็นดงันี;   

คณะกรรมการ 
ค่าเบี;ยประชุม 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ฯ 
ประธานกรรมการ 25,000 /ครั; ง / คน 20,000/ครั; ง / คน 20,000/ครั; ง / คน 
กรรมการ 20,000 /ครั; ง / คน 15,000/ครั; ง / คน 15,000/ครั; ง / คน 

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัพิจารณาจากผลการดาํเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน �.� ลา้นบาท 
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บริษทั ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ �ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย "#$%% 

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ��01 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 
�,�LL,LLL บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) และบริษทัฯไดจ่้ายจริง รวมเป็นเงินทั;งสิ;น 990,LLL บาท (เกา้
แสนเกา้หมื�นบาทถว้น) รายละเอียดตามตาราง 

รายชื�อ 
ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาฯ 

ค่าตอบแทน
พิเศษรายปี 

รวม 

1. นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ ์ 120,000 75,000 - 70,000 265,000 

2. ดร.วฒันา ยนืยง 90,000 50,000 30,000 65,000 235,000 

3. ดร.เฉลิมชยั คาํแสน 90,000 50,000 20,000 60,000 220,000 

4. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ - - - - - 

5. นางอมร พฒิุพิริยะ - - - - - 

6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี; 90,000 - 20,000 40,000 150,000 

7. นางสาวบุษกร ถดัทะพงษ ์ 90,000 - - 30,000 120,000 

รวม 480,000 175,000 70,000 265,000 990,000 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาและอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี ��02 วงเงินไม่เกิน �,�LL,LLL บาท (สอง
ลา้นห้าแสนบาทถว้น) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี; ยประชุมเท่านั;น โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นและสิทธิประโยชน์อื�น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา
จดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว 

การลงมติ : วาระนี;ตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั;งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา =�L แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.��<� กาํหนดใหที้�ประชุมผูถื้อ
หุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั; งผูส้อบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั; งสามารถ
แต่งตั;งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้
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บริษทั ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ �ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย "#$%% 

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดมี้ความเห็นว่าสมควรแต่งตั;งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกาํหนดให้นาย
วิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 
3500 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3495 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขที� 5946 จากบริษทั เอเอ็นเอสออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับปี �562 และ
กาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน =,665,LLL บาท 

 ทั; งนี; ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอสออดิท จาํกดั ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯปี �556-2561 รวม 0 ปี 
และบริษทัยอ่ยปี �557 – 2560 รวม � ปี 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงันี;  

1) ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 

 รายละเอียด 
ปี 2562 

(ปีที�นาํเสนอ) ปี 2561  เพิ�มขึ;น 
บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 600,000 570,000 30,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจาํปี 900,000 820,000 80,000 

    รวมเป็นเงิน 1,500,000 1,390,000 110,000 

บริษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี;2013 จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 45,000 45,000 - 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 120,000 120,000 - 

    รวมเป็นเงิน 165,000 165,000 - 

รวมทั;งกลุ่ม 1,665,000 1,555,000 110,000 

 ทั; งนี; ค่าสอบบญัชีขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�น ๆ เช่น  ค่าเบี; ยเลี; ยงปฏิบติังานต่างจงัหวดั  ค่าล่วงเวลา  ค่า
อากรแสตมป์ เป็นตน้ 

2) ค่าบริการอื�น (Non-Audit fee)  

– ไม่มี - 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั;งนายวิชยั รุจิตา
นนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500 หรือ 
นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขที� 5946  จากบริษทั เอเอ็นเอสออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี ��0� และกาํหนดค่า
สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน =,00�,LLL บาท 
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บริษทั ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ �ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย "#$%% 

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 

 ทั; งนี; ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯผูบ้ริหารผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

การลงมติ : วาระนี;ตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 25, 26, 27, 30, 33 และขอ้ 39 

เพื�อให้สอดคลอ้งกบัคาํสั�งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 เรื�อง การแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมาย
เพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติับริษทั มหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื�อง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั และประกาศคณะ
รักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบบัที� 74/2557 เรื�องการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ กาํหนดให้การประชุม
คณะกรรมการจะจดัการประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และการแกไ้ขคาํในขอ้บงัคบัเดิม คณะกรรมการ
พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัเดิมของ
บริษทั รวม 6 ขอ้ ดงันี;  

5.1 ขอ้ 25 
จากเดิม แกไ้ขเป็น

คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 
สาม (<) เดือนต่อครั; ง การประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั ใหจ้ดัขึ;น ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั;ง
สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง

คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย
สาม (<) เดือนต่อครั; ง

การประชุมของคณะกรรมการของบริษทั ใหจ้ดัขึ;น 
ณ ท้องที�อันเป็นที�ตั; งสํานักงานของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที�
อื�นใดตามที�ประธานกรรมการ หรือผู ้ซึ� งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด หรือ
ประธานกรรมการจะกาํหนดใหจ้ดัการประชุมผ่าน
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

 

5.2 ขอ้ 26 
จากเดิม แกไ้ขเป็น

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมาย จดัส่งหนงัสือ
นัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (Q) วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพื�อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดั

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่วา่จะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซึ้� ง
ได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (Q) วนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพื�อรักษาสิทธิหรือ
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ประชุมโดยวิธีอื�น และกาํหนดวนันัดประชุมเร็ว
กวา่นั;นก็ได ้

ในกรณีที�กรรมการตั;งแต่สองคนขึ;นไปร้องขอใหมี้
การเ รียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการกาํหนดวนัประชุมภายในสิบสี�  (=K) วนั
นบัแต่วนัที�ไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นั;น

ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิ
อื�น และกาํหนดวนันดัประชุมเร็วกวา่นั;นก็ได ้ทั;งนี;  
หากการประชุมในคราวนั;นเป็นการประชุมผา่นสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษทัสามารถจดัส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดย
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ในกรณีที�กรรมการตั;งแต่สอง (�) คนขึ;นไปร้อง
ขอใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการกาํหนดวนัประชุมภายในสิบสี�  (=K) วนั
นบัแต่วนัที�ไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นั;น

5.3 ขอ้ 27 
จากเดิม แกไ้ขเป็น
ในการประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนกรรมการ
ทั; งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที�
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม  หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ที�ไดใ้ห้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ�งขึ;นเป็นประธานในที�ประชุม

การวนิิจฉยัชี;ขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก

กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการลงคะแนน 
เวน้แต่กรรมการซึ� งมีส่วนได้เสียในเรื� องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื� องนั; น ในกรณีที�
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมออก
เสียงเพิ�มขึ;นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี;ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการซึ� งเป็นการประชุม
ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ โ ด ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื� อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ� งหนึ� ง  (=/�)  ของจํานวนกรรมการ
ทั;งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม

นอกเหนือจากขอ้กาํหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็น
การประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที�เขา้
ร่วมประชุมทั; งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร 
และกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
หนึ� งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะตอ้งอยู่ในที�
ประชุมแห่งเดียวกนั และจะตอ้งกระทาํผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมที�มีกระบวนการรักษาความ
มั�นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการ
บันทึกเสียง หรือทั; งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) 
ของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทั;งขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที�เกิด
จากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการ
ประชุมต้องมีองค์ประกอบพื;นฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
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การสื�อสาร เรื�อง มาตรฐานการรักษาความมั�นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 รวมถึงที�จะมีแกไ้ขเพิ�มเติม

ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที�ได้ให้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ�งขึ;นเป็นประธานในที�ประชุม

การวนิิจฉยัชี;ขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก

กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� ง (=) เสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ� งมีส่วนได้เสียใน
เรื� องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั;น
ในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�
ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ;นอีกหนึ� งเสียงเป็นเสียงชี;
ขาด

 
5.4 ขอ้ 30 

จากเดิม แกไ้ขเป็น
บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที�
ประชุมผูถื้อหุ้นจะกาํหนด กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี; ย
ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื�น ตามข้อบังคับหรือตามที� ที�
ประชุมผู ้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ� งอาจกําหนดเป็น
จํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ
กาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ซึ� งได้รับเลือกตั;ง
เป็นกรรมการ ในอนัที�จะได้รับค่าตอบแทนและ

บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที�
ประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด

กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูป
ของเงินรางวลั เบี; ยประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ
ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์ ต อ บ แ ท น ใ น ลัก ษ ณะ อื� น  ต า ม
ขอ้บังคบัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา 
ซึ� งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็
ได ้

ในการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณี
ต้องจ่ายเบี; ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี; ย
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ผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนักงาน หรือลูกจา้ง
ของบริษทั

ประชุมแก่กรรมการซึ� งไดแ้สดงตนเขา้ร่วมประชุม
ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ได ้

ความตามข้อนี; ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ซึ� งได้รับเลือกตั;ง
เป็นกรรมการ ในอนัที�จะได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนักงาน หรือลูกจา้ง
ของบริษทั

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้
กับการดาํรงคุณสมบัติของกรรมการที�เป็นอิสระ
ต า ม ที� ก ฎ หมา ย ว่า ด้วย หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลกัทรัพยจ์ะกาํหนด

 

5.5 ขอ้ 33 
จากเดิม แกไ้ขเป็น

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี� (K) เดือน นบั
แต่วนัสิ;นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ 
ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุม   ผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 
เมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นซึ� งมี
จํานวนหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้า 
(=/�) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั;งหมด หรือผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้ (��) คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสิบ (=/=L) ของจาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายได้ทั; งหมดจะเขา้ชื�อกันทาํหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี; ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุ้นภายในหนึ� ง (=) เดือน นับแต่วนั
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี� (K) เดือน นบั
แต่วนัสิ;นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ 
ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือเมื�อผูถื้อหุ้นคนหนี�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (=L) ของจาํนวน
หุ้นที�จาํหน่ายได้ทั; งหมด จะเขา้ชื�อกันทาํหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื� องและ
เหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี; คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี�สิบหา้ (K�) 
วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้
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ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสามขา้งตน้ ผูถื้อ
หุ้นทั; งหลายซึ� งเข้าชื�อกันหรือผู ้ถือหุ้นคนอื�น ๆ 
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที�บังคับไวน้ั; นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบห้า (K�) วนันับแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ใน
กรณีเช่นนี;  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นที�
คณะกรรมการ เ รียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัใหมี้
การประชุมและอาํนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสี�ขา้งตน้ครั; ง
ใด จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 35. ผูถื้อหุน้ตาม
วรรคสี� ข้างต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั; ง
นั;นใหแ้ก่บริษทั

 

5.6 แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 
จากเดิม แกไ้ขเป็น

มติของที�ประชุมผู ้ถือหุ้นนั; นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี;

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผู ้ ถื อ หุ้ น ซึ� ง ม า ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง
ลงคะแนนถ้า มีคะแนนเสียง เ ท่ ากัน ให้
ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ; นอีก
เสียงหนึ�งเป็นเสียงชี;ขาด

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี;  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในสี�  (</K) ของจาํนวนเสียงทั;งหมด
ของผู ้ถือหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

มติของที�ประชุมผู ้ถือหุ้นนั; นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี;

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผู ้ ถื อ หุ้ น ซึ� ง ม า ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเ ท่ ากัน ให้
ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ; นอีก
เสียงหนึ�งเป็นเสียงชี;ขาด

(2)  ในกรณีดังต่อไปนี;  ให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี�  (</K) ของจํานวนเสียง
ทั;งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั; งหมดหรือบางส่วนที� สําคัญให้แก่
บุคคลอื�น

(ข) การซื;อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�น
หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการ
ให้เ ช่ากิจการของบริษัททั; งหมดหรือ
บางส่วนที�สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคล
อื�นเขา้จัดการธุรกิจของบริษทั หรือการ
ร่ ว ม กิ จ ก า ร กั บ บุ ค ค ล อื� น  โ ด ย มี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
หรือขอ้บงัคบัของบริษทั

(จ) การเพิ�มทุน การลดทุน และการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษทั

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั; งหมดหรือบางส่วนที� สําคัญให้แ ก่
บุคคลอื�น

(ข) การซื;อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�น
หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการ
ให้เช่ากิจการของบริษัททั; งหมดหรือ
บางส่วนที�สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคล
อื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
ร ว ม กิ จ ก า ร กั บ บุ ค ค ล อื� น  โ ด ย มี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
หรือขอ้บงัคบัของบริษทั

(จ) การเพิ�มทุน การลดทุน และการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษทั

 

วาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ��02 ตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว ผู ้
ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะแต่งตั;งบุคคลอื�นมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั; งนี;
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ�งและยื�นต่อบริษทัก่อน
เขา้ร่วมประชุมดว้ยส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซึ� งแต่งตั;งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุน้โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ�ง 
 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทัตามรายละเอียดซึ� งแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะเพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผูถื้อหุน้ได ้
 

อนึ�งกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ��0� (Record Date) 
ในวนัที� 8 มีนาคม ��02  

         ขอแสดงความนบัถือ 

 
    

 (นายแพทยพิ์ษณุ  ขนัติพงษ)์ 
               ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 ของ 
บริษัท ธนพริิยะ จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 
เมื,อวนัพธุที, .. เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเลขที, 
247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์ เป็นประธานในที,
ประชมุและมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชมุอื,น ๆ ดงันี A 

กรรมการที,เข้าร่วมประชมุ 
1. นายแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.วฒันา ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 
3. ดร.เฉลิมชยั คําแสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 
4. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี,ยง 
5. นางอมร พฒิุพิริยะ กรรมการ 
6. นางจฬุารัตน์ งามเลิศลี A กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
7. นางสาวบษุกร  ถดัทะพงษ์ กรรมการ 

 
กรรมการของบริษัทฯ ทั Aง F ท่านข้างต้นเข้าร่วมประชมุครบ F ท่าน คิดเป็นร้อยละ .GG ของจํานวนคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ 
 
ผู้บริหารที,เข้าร่วมประชมุ 
1. นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานกุารบริษัท 

 
ผู้ ร่วมประชมุอื,น ๆ 
1. นายยทุธพงษ์  เชื Aอเมืองพาน ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
2. นางสาววิจิตรพรรณ  คล้ายอบุล ที,ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล จํากดั 
3. นายชาติพร  บารมี ที,ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล จํากดั 
4. นายธนวฒัน์  
5. นางสาวภรณี  

ป้อมบบุผา 
เกราะแก้ว 

ที,ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล จํากดั 
ที,ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล จํากดั 
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ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นที,ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ของ 
บริษัทฯและแถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั Aงสิ Aน 107 ท่าน นบัจํานวนหุ้น
ได้ 530,571,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8261 ของจํานวนหุ้นซึ,งได้จําหน่ายแล้ว และเป็นผู้ มีสิทธิออกเสียง จงึครบ
เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 และได้เชิญผู้ ถือหุ้นรับฟังคําชี Aแจงเรื,อง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง โดยสรุปดงันี A 

 การออกเสียงลงคะแนนจะนบัหุ้น 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงใน
แตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ,งเท่านั Aน จะไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นเพื,อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที,แต่งตั Aงให้คสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ ถือหุ้ นที,ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนและยกมือขึ Aน เจ้าหน้าที,จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื,อการตรวจสอบและเป็นเอกสารประกอบการ
ลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกตั Aงกรรมการ การลงมติเลือกตั Aงกรรมการจะดําเนินไปเป็นรายบคุคล สําหรับ
ผู้ ถือหุ้นที,เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน จะถือว่าอนุมติัตามที,นําเสนอ โดยไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนน
หลงัการพิจารณาแตล่ะวาระ แตข่อให้สง่คืนบตัรลงคะแนนทั Aงหมดแก่เจ้าหน้าที,ภายหลงัการประชุมเสร็จสิ Aน ซึ,งจะ
ประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ และประกาศผลคะแนนให้ที,ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละของผู้ ถือหุ้นตามมติที,ต้องใช้ 

 การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ,งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่วาระที, 6 เรื,องพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ จะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ,งมาประชุม ส่วนวาระที, 2 เรื,องพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็น
วาระรับทราบ ไมมี่การลงคะแนนเสียง 

 บริษัทฯได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื,อความรวดเร็วในการ
ประมวลผลการนบัคะแนนเสียง 

 การประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนําคะแนนเสียงที,ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นที,ออกเสียงทั Aงในที,ประชุมและที,มอบฉันทะ และเพื,อ
ความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะผู้ ถือหุ้ นอย่างน้อย . ท่าน 
มาร่วมเป็นอาสาสมคัรและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายใด
อาสาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน ประธานฯ จงึได้เชิญที,ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล 
จํากดัเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนแทน 

 ในการส่งหนังสือเชิญประชุมนั Aน บริษัทฯได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์  
ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ และลงรายละเอียดการประชมุทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 
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 เมื,อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯจึงขอเริ,มการประชมุเพื,อ
พิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ ตามที,ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี A 

วาระที) 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

 ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี OPQG ซึ,งประชุมเมื,อวันที, 
25 เมษายน 2560 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุที,ได้แนบมาด้วยกบัหนงัสือเชิญประชมุ ให้ที,ประชมุ
พิจารณารับรอง 
 
การลงมติ วาระนี Aต้องผ่านการลงมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นที,มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้องกบัวาระนี Aก่อนการลงมติ เมื,อไม่มี
ผู้ ใดสอบถามเพิ,มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที,ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี OPQG 
 
มติ  ที,ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี OPQG
ซึ,งประชมุเมื,อวนัที, 25 เมษายน 2560 ตามที,เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี A 

เห็นด้วย 566,211,410 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง 458,600 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที, 1 มีผู้ ถือหุ้นที,มาเข้าร่วมประชมุฯ เพิ,มอีกจํานวน 3 ราย ทําให้มีจํานวนผู้
ถือหุ้ นที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที, 1 เท่ากับ 110 ราย มี
จํานวนหุ้นรวมทั Aงหมด 566,670,010 หุ้น 

 
วาระที) 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 1234 

ประธานฯได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ Aนสดุวนัที, 31 ธันวาคม 2560
บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน1,607 ล้านบาท โดยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 61 ล้านบาท รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจําปีที,ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

15



บริษทั ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ �ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย #$%&& 

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand

Z:/080006-TP/ CB/ tp/ pnk 

ประธานฯ ได้ชี Aแจงให้ที,ประชุมทราบว่า ในปี OPQG บริษัทฯ ได้ทําการขยายสาขาใหม่ตามแผนที,
กําหนดไว้ จํานวน S สาขา ได้แก่ สาขาเชียงแสน สาขาท่าวงัทอง สาขาเวียงชยั และสาขาเชียงคํา  

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี OPQG บริษัทฯ มีรายได้รวม .,607 ล้านบาท โดยโครงสร้างของรายได้
จากสาขาคิดเป็นร้อยละ TP.T รายได้จากค้าสง่สํานกังานใหญ่คิดเป็นร้อยละ .U.Q และรายได้อื,นอีกเลก็น้อย 

ในปี OPQG บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจํานวน .,598 ล้านบาท และมีกําไรขั Aนต้น 
จํานวน O.U ล้านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน OT.P ล้านบาท 

ในปี OPQG บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร จํานวน .PG ล้านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW 
จํานวน  OQ ล้านบาท เป็นคา่ใช้จ่ายบคุคลากร คา่สาธารณปูโภคจากการขยายสาขา คา่เสื,อมราคาศนูย์กระจายสินค้า
แห่งใหม่ และมีกําไรสทุธิ จํานวน  Q. ล้านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน Q ล้านบาท โดยมีอตัรากําไรสทุธิ คิดเป็น
ร้อยละ U.T 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้องกบัวาระนี A โดยคําถามและคําตอบ
สรุปได้ดงันี A 

(1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า แม้สภาวะเศรษฐกิจในปี OPQG จะไม่ดี แต่บริษัทฯ ยงัคงมีผลกําไร
เพิ,มขึ Aนจึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานในปี OPQG อย่างไร นอกจากนี Aการขยายสาขาเพิ,ม 
S สาขาเมื,อกลางปีที,ผ่านมาทําให้รับรู้รายได้ไม่เต็มที,  อีกทั Aง Same Store Sales Growth ของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะการค้าส่งที,ลดลงในปีที,ผ่านมามีแนวโน้มจะเพิ,มขึ Aนหรือไม่ นโยบายช๊อปช่วยชาติมีผลกระทบต่อ
ยอดขายของบริษัทฯ หรือไม่ และในปีที,ผ่านมาบริษัทฯ ยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้ารายอื,นได้อยู่
หรือไม ่ 

 
ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานกุารบริษัท ชี Aแจงวา่ การขยายสาขา
ทั Aง S สาขาได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีและยังรับรู้รายได้ไม่เต็มที, สําหรับประเด็น Same Store Sales 
Growth เติบโตขึ Aนอย่างมากในไตรมาสที, S ของปีที,ผ่านมา เนื,องจากฐานในไตรมาสที, S ในปี OPQG  ตํ,ากว่า
ปี OPPW นอกจากนี Aบริษัทฯยงัมีนโยบายรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐมาใช้กบัสาขาของบริษัทฯ U สาขาจาก .W 
สาขาที,บริษัทฯ ยื,นคําขอ ทําให้อตัราคา่Same Store Sales Growth ของสาขาที,รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐมีผล
กําไรที,เติมโตขึ Aนมากกว่าสาขาที,ไม่ได้รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในประเด็นนโยบายช๊อปช่วยชาติส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ เล็กน้อย 
สําหรับการค้าส่งที,ลดลงในปี OPQG เนื,องจากการขยายสาขาค้าปลีกของบริษัทฯ ทําให้กลุ่มลูกค้าที,เคย
สั,งซื Aอสินค้าจากสํานกังานใหญ่เปลี,ยนมาสั,งซื Aอสินค้าจากสาขาค้าปลีก สําหรับประเดน็การค้าแข่งกบัคูแ่ข่ง
รายอื,น บริษัทฯ ยังสามารถค้าแข่งกับคู่แข่งรายอื,นได้เนื,องจากบริษัทฯ มีจุดแข็งในเรื,องของการบริการ 
ราคาและการทําการตลาด  
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(2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีการเพิ,มจํานวนพนกังานหรือไม่เนื,องจากทราบว่าปัจจบุนั
มีการเพิ,มค่าแรงขั Aนตํ,า และอยากทราบว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี Aที,เพิ,มขึ Aน 
ได้หรือไม ่นอกจากนี Aอยากทราบว่าสาขาที,ขยายเพิ,มขึ Aน S สาขา บริษัทฯ ทําสญัญาในรูปแบบสญัญาเช่าพื Aนที,
เพื,อประกอบกิจการหรือสญัญาซื Aอขาย และการจดัตั Aงศนูย์กระจายสินค้าแห่งใหมทํ่าให้ผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ดีขึ Aนหรือไม ่

 ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ชี Aแจงว่าบริษัทฯ มีการ
เพิ,มจํานวนพนกังานตามจํานวนสาขาที,เพิ,มขึ Aนสําหรับสํานกังานใหญ่มีการเพิ,มจํานวนขึ Aนเลก็น้อย สําหรับ
ประเด็นเรื,องพื Aนที,สาขา S สาขาที,ขยายเพิ,มขึ Aน บริษัททําสญัญาเช่าจํานวน U สาขาและอีก . สาขา เป็น
การซื Aอที,ดินโดยบริษัทฯ เพื,อประกอบกิจการ นอกจากนี Aนายพิษณุ ขันติพงษ์ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า 
ก่อนที,บริษัทฯ จะทําการขยายสาขาจะต้องทําการสํารวจพื Aนที, และถึงแม้ในปีที,ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะ
ไม่ค่อยดี กลุ่มลูกค้าก็ยังคงใช้บริการร้านสะดวกซื Aอของบริษัทฯ สําหรับประเด็นศูนย์กระจายสินค้า 
นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี Aแจงว่า บริษัทฯ อยู่ใน
ระหว่างปรับปรุงระบบ และคาดว่าในอนาคตจะมีประสิทธิภาพดียิ,งขึ Aน สามารถรองรับการขยายสาขาของ
บริษัทฯ ได้ 

การลงมติ วาระนี Aเป็นวาระแจ้งเพื,อทราบ ไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 

วาระที) 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีสิ 6นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที,ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดให้มีการจัดทํางบการเงินสําหรับรอบปีบัญชี
สิ Aนสดุ ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2560 ซึ,งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จึงเสนอให้ที,ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 โดยข้อมลูสรุปทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมจํานวน TOG ล้านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW 
จํานวน .GF ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ .P หนี Aสินรวมจํานวน O.U ล้านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน FG ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ SW.U สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน QGF ล้านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน UF ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ Q.P รายได้จากการขยายและบริการจํานวน .,PWT ล้านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน .PG 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ .G.U กําไรสทุธิจํานวน Q. ล้านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน Q ล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ .G.. กําไรตอ่หุ้น จํานวน G.GT ล้านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน G.G. ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
.S.U ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื,อนไขสําหรับ
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้ สอบบัญชีปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 
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  คณะกรรมการบริษัทเสนอเห็นสมควรให้ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ
รอบปีบญัชีสิ Aนสดุ ณ วนัที, U. ธนัวาคม OPQG ซึ,งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
 
การลงมติ วาระนี Aต้องลงมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นที,มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้องกบัวาระนี A โดยคําถามและคําตอบ
สรุปได้ดงันี A 

(1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้ น ขอให้บริษัทฯ ชี Aแจงว่ามีแผนการการลงทุนในปี 2561 อย่างไร เนื,องจาก 
เมื,อพิจารณาจากงบการเงินแล้วพบว่าเงินลงทุนชั,วคราวมีจํานวนลดลง นอกจากนี A ขอให้บริษัทฯ ชี Aแจง
วตัถุประสงค์และการลงทุนของเงินกู้ ในปีที,ผ่านมา สําหรับสินทรัพย์ที,เพิ,มขึ Aนมา ได้แก่ ที,ดินและอาคารของ
สาขาและศูนย์กระจายสินค้าที,เพิ,มขึ Aนมา และเมื,อพิจารณาจากสภาพคล่องปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.6 ในปี 
2560 คิดเป็นร้อยละ 1.7 ส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี,ยในปี 2559 คิดเป็น 53 วนั และปี 2560 คิดเป็น 58 วนั 
แสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ เก็บเงินจากลกูหนี Aได้ช้าลง จงึเป็นสาเหตใุห้สภาพคลอ่งของบริษัทฯ ลดลงหรือไม ่

 
ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานกุารบริษัทชี Aแจงว่าเงินลงทุนชั,วคราว
ในปี OPQG เป็นเงินที, ได้มาจาก IPO ซึ,งใช้สําหรับการสร้างศูนย์กระจายสินค้าและเปิดสาขาใหม่  
ซึ,งเมื,อพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นว่า สิ Aนปี OPQG หนี Aสินที,เป็นตัiวสญัญาใช้เงินเพิ,มขึ Aนประมาณ PG ล้าน
บาท และต้นปี OPQ.บริษัทฯ ได้ทําการชําระหนี Aของเงินกู้ ยืมชั,วคราวไปบางสว่นเพื,อสํารองไว้ตอนสิ Aนปี ส่วน
แผนการขยายสาขา บริษัทฯ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนบางส่วนและเงินกู้ บางส่วน สําหรับประเด็นเรื, อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง ในปี OPPT เป็นเงินลงทุนชั,วคราวที,อยู่ในสินทรัพย์หมนุเวียน จึงทําให้อตัราส่วนอยู่ที, 
U.T เท่า ต่อมาในปี OPPW มีการใช้เงินในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ จึงทําให้อตัราส่วนสภาพคล่อง
ลดลงเหลือ O.Q เท่า แตส่ภาพคลอ่งโดยรวมไมเ่ป็นอปุสรรคในการขยายธุรกิจ  

เมื,อไม่มีผู้ ใดสอบถามเพิ,มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที,ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินสําหรับปี 
สิ Aนสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 
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มติ  ที,ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินสําหรับปีสิ Aนสุด ณ วนัที, 31 ธันวาคม 
2560ตามที,เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี A 

เห็นด้วย 566,700,010 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

หมายเหตุ  ก่อนการลงมติในวาระที, 3 มีผู้ ถือหุ้นที,มาเข้าร่วมประชมุฯ เพิ,มอีกจํานวน 1 ราย ทําให้มีจํานวน 

ผู้ ถือหุ้ นที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที, 3 เท่ากับ 111 ราย 

มีจํานวนหุ้นรวมทั Aงหมด  566,700,010 หุ้น 

 
วาระที) 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผล
การดาํเนินงานปี 2560 

  ประธานฯได้เสนอให้ที,ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรของบริษัทฯ เป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ซึ,งมีรายละเอียดดงันี A 

1. จดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 25QG เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน U,011,156.95 บาท ซึ,ง
คิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี 2560 ซึ,งมีจํานวน QG,223,139 บาท เพื,อให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ภายหลงัจากการจดัสรรดงักล่าว บริษัทฯ จะมีทุนสํารองตามกฎหมายทั Aงสิ Aน
15,976,609 บาท 

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที,มีรายชื,อปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที, 
W มีนาคม 2561 ซึ,งเป็นวนัที,คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชื,อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั Aงสิ Aน 24,000,000 บาทซึ,งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
แล้วในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท หรือเท่ากบั 12,000,000 บาท เมื,อวนัที, 29สิงหาคม OPQG  จึงคงเหลือเงินปันผล 
ที,จะจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาทโดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
วนัที, .Gพฤษภาคม 2561 ทั Aงนี Aอตัราเงินปันผลที,จ่ายเทียบกบักําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลกัหักภาษี
เงินได้นิติบคุคลปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 41.95 ซึ,งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
 
การลงมติ วาระนี Aต้องผ่านการลงมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นที,มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้องกบัวาระนี A โดยคําถามและคําตอบ
สรุปได้ดงันี A 

(1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชี Aแจงว่าเหตใุดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี OPPW 
และ OPQG จึงจ่ายในอัตรา 0.03 บาท เท่ากันทั Aงที,บริษัทฯ มีกําไรเพิ,มขึ Aนในปี 2560 อีกทั Aงเมื,อพิจารณาจาก
รายงานประจําปี อตัราจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี OPQG เท่ากบัร้อยละ 39.3 แต่ประธานฯ ชี Aแจง
ว่าจ่ายในอัตราร้อยละ 41.95 จึงอยากสอบถามว่าบริษัทฯ จ่ายปันผลเกินกว่านโยบายที,แสดงไว้ในรายงาน
ประจําปีหรือไม่ หากในปีนี Aบริษัทฯ มีผลกําไรที,เพิ,มขึ Aน จะจ่ายปันผลเพิ,มขึ Aนกว่าอตัราเดิมหรือไม่ และเนื,องจาก
เงินสํารองของบริษัทฯ มีจํานวนเพิ,มขึ Aน แต่บริษัทฯ ยงัไม่ชี Aแจงถึงแผนการขยายสาขาในปี 2561จึงอยากทราบ
วา่บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาอย่างไร  

 
ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัทชี Aแจงว่าการจ่ายเงิน 
ปันผลจะเทียบกบักําไรสทุธิของบริษัทฯ จะเท่ากบัร้อยละ UW.U แต่เมื,อหกัเงินสํารองตามกฎหมายจะเท่ากบั
ร้อยละ S..WP สําหรับประเด็นการจ่ายเงินปันผลครั Aงหน้า อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลจะขึ Aนอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการ สําหรับในปีที,ผ่านมา เนื,องจากบริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการสํารองเงินเพื,อใช้
ในการขยายสาขา จึงทําให้จ่ายปันผลในอตัราส่วนเท่าเดิมสําหรับแผนการขยายสาขาในปี OPQ. บริษัทฯ  
มีแผนจะขยายสาขาจํานวน P สาขาในจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัพะเยา คาดว่าบริษัทฯจะมีรายได้เพิ,มขึ Aน
ประมาณร้อยละ .G ถงึ .P  

  เมื,อไม่มีผู้ ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที,ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรของบริษัทฯ 
เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 
 
มติ  ที,ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกําไรของบริษัทฯเป็นทุนสํารอง 
ตามกฎหมายและอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560ด้วยคะแนนเสียงดงันี A 

เห็นด้วย 566,710,010 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

หมายเหตุ   ก่อนการลงมติในวาระที, 4 มีผู้ ถือหุ้นที,มาเข้าร่วมประชมุฯ เพิ,มอีกจํานวน 1 ราย ทําให้มีจํานวน 
ผู้ ถือหุ้ นที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที, 4 เท่ากับ 112 ราย  
มีจํานวนหุ้นรวมทั Aงหมด  566,710,010 หุ้น 
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วาระที) 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั 6งกรรมการแทนกรรมการที)ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที,ประชมุวา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั Aง กรรมการจะต้องออกจาก
ตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ,งในสาม (./U) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที,สดุกบัส่วนหนึ,งในสาม (./U)กรรมการที,จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที,
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Aน ให้จบัสลากวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการที,อยู่ในตําแหน่งนาน
ที,สุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่งกรรมการซึ,งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั Aงใหม่ได้ให้ที,ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
เลือกตั Aงกรรมการแทนกรรมการที,ออกตามวาระของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 256. บริษัท 
มีกรรมการที,ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. ดร. เฉลิมชยั คําแสน 
2. นางจฬุารัตน์ งามเลิศลี A 
3. นางสาวบษุกร ถดัทะพงษ์ 

ดร. เฉลิมชัย คําแสน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี A และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ทั Aง U ท่านเป็น
กรรมการที,ต้องออกตามวาระได้ขอออกจากห้องประชมุเพื,อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ  

 ประธานฯได้แจ้งต่อที,ประชุมว่าเนื,องจากกรรมการทั Aง U ท่านดงักล่าวเป็นผู้ มีความเหมาะสม 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มี
คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์จํากัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที,ประชุมพิจารณาแต่งตั Aงดร. เฉลิมชัย คําแสน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี A 
และนางสาวบษุกร ถดัทะพงษ์ กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ,ง 
 
การลงมติ วาระนี Aต้องผ่านการลงมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นที,มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้องกับวาระนี Aก่อนการลงมติ 
เมื,อไม่มีผู้ ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที,ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั Aงกรรมการแทนกรรมการที,ต้องออกตาม
วาระ 
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มติ  ที,ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั Aงดร. เฉลิมชัย คําแสน นางจุฬารัตน์ 
งามเลิศลี A และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ซึ,งเป็นกรรมการที,ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระโดยที,ประชมุได้พิจารณาอนมุติเป็นรายบคุคลดงันี A 
  5.1 ดร. เฉลิมชยั คําแสน  

เห็นด้วย 566,711,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

 
5.2 นางจฬุารัตน์ งามเลิศลี A  
เห็นด้วย 566,711,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

   

  5.3 นางสาวบษุกร ถดัทะพงษ์  

เห็นด้วย 566,711,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

 
หมายเหตุ   ก่อนการลงมติในวาระที, 5 มีผู้ ถือหุ้นที,มาเข้าร่วมประชมุฯ เพิ,มอีกจํานวน 1 ราย ทําให้มีจํานวน 

ผู้ ถือหุ้ นที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที, 5 เท่ากับ 113 ราย 
มีจํานวนหุ้นรวมทั Aงหมด 566,711,210 หุ้น 

 
วาระที) 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

 ประธานได้แจ้งต่อที,ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา

กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯในปีที,ผ่านมา การปฏิบัติงานและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับ
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บริษัทฯ ซึ,งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั Aงในรูปของค่าตอบแทนประจําปีและเบี Aยประชุมเท่านั Aน 

โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื,นและสิทธิประโยชน์อื,น ทั Aงนี Aคณะกรรมการที,เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทน

ในรูปแบบเงินเดือนจะไมไ่ด้รับคา่เบี Aยประชมุรายครั Aงที,ประชมุ 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที,ประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ในอตัราเช่นเดียวกบั

ปี 2560 โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดําเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาทโดยให้จ่าย 

ในรูปแบบคา่ตอบแทนรายปีและค่าเบี Aยประชมุเท่านั Aน โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื,นและสิทธิประโยชน์อื,น ๆ 

ซึ,งมีรายละเอียดดงันี A 

คณะกรรมการ 
คา่เบี Aยประชมุ 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ฯ 
ประธานกรรมการ 20,000/ ครั Aง/ คน 15,000/ ครั Aง/ คน 15,000/ ครั Aง/ คน 
กรรมการ 15,000/ ครั Aง/ คน 10,000/ ครั Aง/ คน 10,000/ ครั Aง/ คน 

 
การลงมติ วาระนี Aต้องผ่านการลงมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั Aงหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ,งมาประชมุ 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้องกบัวาระนี A โดยคําถามและคําตอบ
สรุปได้ดงันี A 

(1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าเหตใุดจึงมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในจํานวนเท่าเดิม ทั Aงที,
บริษัทมีผลกําไรเพิ,มขึ Aน 

 ตอบนายพิษณุ ขันติพงษ์ ประธานฯ ชี Aแจงว่า จํานวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนที,คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาแล้ววา่เหมาะสม 

(2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะว่า หากเพิ,มจํานวนค่าตอบแทนกรรมการ จะทําให้เพิ,มแรงจูงใจในการ
ทํางานให้คณะกรรมการหรือไม ่

 ตอบนายพิษณุ ขันติพงษ์ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นที,ให้คําแนะนํา และขอให้ผู้ ถือหุ้ นเชื,อมั,น 
วา่คณะกรรมการทกุคนทํางานด้วยความตั Aงใจ 

 
เมื,อไมมี่ผู้ ใดสอบถาม ประธานฯ จงึขอที,ประชมุพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ 
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มติ  ที,ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 25Q. ตามที,
ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี A 

เห็นด้วย 566,711,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

บตัรเสีย  0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

วาระที)7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั 6งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 
 
 ประธานฯได้เสนอให้ที,ประชมุพิจารณาและอนมุติัการแตง่ตั Aง นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที, 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที, 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนนัท์  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที, 3495 แห่งบริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561
และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,555,000 บาทสําหรับนายยทุธพงษ์ 
เชื Aอเมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที, 9445 ปฏิบติัหน้าที,เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นเวลา P ปีติดตอ่กนั
แล้ว จึงไม่สามารถเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีนี Aได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที, กจ.UW/OPST  
 ทั Aงนี Aผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ได้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 
OPPQ-OPQG รวม P ปี และบริษัทย่อยในปี OPPF-OPQG รวม S ปี โดยมีนายยทุธพงษ์ เชื Aอเมืองพาน เป็นผู้สอบบญัชี
ที,ทําหน้าที,ลงลายมือชื,อรับรองงบการเงิน ผู้ สอบบัญชีที,มีรายชื,อข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้ บริหาร  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที,เกี,ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 สําหรับค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี OPQ. จํานวน 
1,390,000 บาท และบริษัทย่อย จํานวน 165,000 บาท รวมทั Aงสิ Aนเป็นจํานวน 1,555,000 บาท 
 
การลงมติ วาระนี Aต้องผ่านการลงมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นที,มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเดน็ที,เกี,ยวข้องกบัวาระนี Aก่อนการลงมติ เมื,อไม่มี
ผู้ ใดสอบถาม ประธานฯ จงึขอที,ประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตั Aงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 

มติ ที,ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั Aงนายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียน
เลขที, 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที, 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชี
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ทะเบียนเลขที, 3495 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับปี 2561 และ
กําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,555,000 บาทด้วยคะแนนเสียงดงันี A 

เห็นด้วย 566,355,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9372 

ไมเ่ห็นด้วย 355,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0628 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไมนํ่ามาคํานวณ  

 
วาระที) 8 พจิารณาเรื)องอื)น ๆ (ถ้ามี) 
  
 ไมมี่เรื,องอื,นพิจารณาเพิ,มเติม 
 
 เมื,อได้การพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ,มเติมและ
เสนอข้อเสนอแนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที,ที,เกี,ยวข้องตอบคําถามและพิจารณาข้อเสนอแนะ  
ซึ,งสรุปได้ดงันี A 

(1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มจะขยายสาขาในปี OPQ. หรือไม่และจะมีการ
ขยายสาขาไปจังหวัดอื,นนอกจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาหรือไม่ และจากสภาวะเศรษฐกิจ 
และการแข่งขันในตลาดบริษัทฯ มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างไร นอกจากนี Aการที,บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย 
ที,จะทําอาหารประเภท Ready-to-Eatทั Aงที,มี Margin สงู จะทําให้บริษัทฯ เสียเปรียบในการแข่งขนักบัร้าน
สะดวกอื,น ยกตวัอย่างเช่น 7-eleven หรือไม ่

 ตอบนายธวชัชัย พุฒิพิริยะประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี,ยงชี Aแจงว่า ในปี OPQ. 
บริษัทฯ มีนโยบายที,จะขยายสาขาแบบเดิม เนื,องจากบริษัทฯ ต้องการพฒันาระบบเดิมก่อน หากบริษัทฯ 
ขยายสาขาโดยไมไ่ด้ศกึษาข้อมลูให้รอบคอบก่อน อาจก่อให้เกิดความเสียหายในปี OPQ. บริษัทฯ จงึมีแผน
ที,จะขยายสาขาจํานวนP สาขา ในจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัพะเยาก่อน สว่นการขยายสาขาไปยงัจงัหวดั
อื,นจะต้องมีการวางแผนที,ดีและใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล ซึ,งทิศทางการเจริญเติบโตของจังหวัด
เชียงรายในอีก U ปีข้างหน้านั Aนมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื,องจากจงัหวดัเชียงรายเป็นจงัหวดัที,อยู่ติด
ชายแดน จึงเป็นแหล่งการลงทุน จะเห็นได้ว่าร้านค้า Modern Trade หรือร้านค้าปลีกย่อยอื,น มีผล
ประกอบการที,ขาดทุน แต่บริษัทฯ ยงัคงมีผลกําไรในปีที,ผ่านมา อย่างไรก็ดีการลงทุนของภาคเอกชนต้อง
ขึ Aนอยู่กับภาครัฐด้วยนอกจากนี Aบริษัทฯ มีแผนการดําเนินธุรกิจที,แตกต่างจาก 7-eleven เนื,องจาก 
ไม่ต้องการที,จะแข่งขันกันเอง แต่ต้องการที,จะดึงดูดลูกค้าจากร้านค้าประเภท Modern Trade และ
ยกระดบัร้านค้าปลีก โดยในอนาคตหากบริษัทฯ มีจํานวนสาขาที,มากขึ Aน บริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนิน
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ธุรกิจแบบ 7-eleven แต่ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนที,จะพฒันาสาขาในจงัหวดัเชียงรายและจังหวดัพะเยาให้
มั,นคง จากนั Aนค่อยขยายสาขาไปยังจังหวัดอื,น สําหรับนโยบายที,จะทําอาหารประเภท Ready-to-Eat 
ปัจจบุนัยงัไมอ่ยู่ในแผนดําเนินงานของบริษัทฯ มีเพียงอาหารแช่แข็งเท่านั Aน 

(2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ,มเติมว่า เนื,องจากปัจจุบนัรัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที,ยวใน
จังหวัดเชียงรายซึ,งเป็นเมืองรองประกอบกับมีนักลงทุนชาวจีนมาลงทุนจํานวนมาก จึงอยากทราบว่า
กระแสการท่องเที,ยวในจงัหวดัเชียงรายเป็นอย่างไร และจะส่งผลถึงผลประกอบการของบริษัทฯ หรือไม่ 
นอกจากนี Aที,บริษัทฯ ขยายสาขาเพิ,ม อยากทราบว่าปัจจุบันประชากรและนักลงทุนในจังหวัดเชียงราย 
มีจํานวนเพิ,มขึ Aนหรือไม่ เนื,องจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ,มขึ Aน ซึ,งหากจํานวนประชากรและนกัลงทุน 
มีจํานวนเท่าเดิมจะเป็นการดงึกลุม่ลกูค้าของร้านค้าท้องถิ,น 

ตอบนายธวัชชัย พุฒิพิริยะประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี,ยงชี Aแจงว่า นโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที,ยวเมืองรอง ไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที,ยวในจังหวัดเชียงราย เนื,องจากจังหวัด
เชียงรายเป็นแหล่งธุรกิจการค้ามากกว่าเป็นแหล่งธุรกิจท่องเที,ยว สําหรับประเด็นเรื,องการดงึกลุ่มลูกค้า
ของร้านค้าท้องถิ,น บริษัทฯ มีนโยบายดงึกลุ่มค้าของร้านค้า Modern Trade มากกว่าที,จะเป็นการดงึกลุม่
ลูกค้าของร้านค้าท้องถิ,น ในทางกลับกัน บริษัทฯ ร่วมมือกับร้านค้าท้องถิ,นในการแข่งขันกับร้านค้า 
Modern Trade สง่ผลให้จงัหวดัเชียงรายยงัคงมีร้านค้าท้องถิ,นจํานวนมาก  

(3) นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ,มเติมวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการขยาย SKU หรือไม ่

ตอบ นายธวชัชัย พุฒิพิริยะ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี,ยง ชี Aแจงว่า ปัจจุบัน 
ยงัไม่สามารถขยาย SKU ได้เนื,องจากยงัติดข้อกําหนดผงัเมืองรวมจงัหวดัเชียงราย จึงต้องรอให้มีการปรับ 
ผังเมืองจังหวดัเชียงรายในอนาคตก่อน ดงันั Aนปัจจุบนั บริษัทฯ จึงใช้นโยบายในการขยายสาขาแทนการ
ขยาย SKU 

(4) นายธเณศ เฮงตระกูลสิน ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง การขยายสาขาที,มีนโยบาย payback period U-S ปี และ 
IRR มากกว่าร้อยละ OG จึงขอให้บริษัทฯ ชี Aแจงว่า การขยายสาขาในช่วง O-U ปีที,ผ่านมานั Aนเป็นไปตาม
นโยบายดงักล่าวหรือไม่ และสอบถามถึงค่าใช้จ่ายของคลงัสินค้าใหม่ที,เกิดขึ Aนในปีที,ผ่านมา เป็นค่าเสื,อม
ราคา และคา่พนกังานจํานวนเท่าไหร่ และสาเหตทีุ,ทําให้คลงัสินค้าใหมย่งัไมส่ามารถใช้งานได้คืออะไร 

ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ชี Aแจงว่ามีบางสาขา 
ที,เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว สําหรับคา่เสื,อมราคาในปี OPQ. บริษัทฯ จะทยอยรับรู้ตั Aงแตช่่วงไตรมาสที, U 
ของปีและคาดว่าค่าเสื,อมราคาทั Aงปีจะอยู่ที,ประมาณ Q-F ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงานอีกบางส่วน 
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สําหรับเรื,องคลงัสินค้าใหม ่ยงัอยู่ในช่วงพฒันาระบบให้สามารถรองรับการขยายสาขาได้มากขึ Aนในอนาคต 
เนื,องจากระบบศูนย์กระจายเดิมยังกระจัดกระจายและไม่สามารถติดตามข้อมูลจํานวนมาก แต่ทั Aงนี A 
บริษัทฯมีความมั,นใจวา่ ระบบศนูย์กระจายสินค้าใหมจ่ะดีกวา่ระบบเดิม 

(5) นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ,มเติมวา่ การขึ Aนราคาของนํ Aามนัสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ หรือไม ่

 ตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานกุารบริษัท ชี Aแจงวา่สง่ผลกระทบตอ่
คา่ขนสง่สินค้าของบริษัทฯ บางสว่น 

 
เมื,อไมมี่คําถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและกลา่วปิดการประชมุ 
  
ปิดประชมุเวลา16.00 น. 
 

ลงชื,อ .................................................ประธานที,ประชมุ 
    (นายแพทย์พิษณ ุขนัติพงษ์) 

27



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� � 

ขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

1. นายแพทย์พษิณุ ขนัตพิงษ์

อาย ุ
*� ปี 

สญัชาติ ไทย 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา - แพทยศาสตร์บณัฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
-วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
-หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� DDE/EFDG สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
-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 
-วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรีเวชศาสตร์  
โรงพยาบาลราชวถีิ กรมการแพทย ์

ประวติัการทาํงาน 
2557 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 
 2557 – 2558 
 2555 – 2557 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการพฒันา 
รองประธานคนที�D อนุกรรมการอนามยัแม่และเด็ก 
คณะที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
ผูอ้าํนวยการ 

บมจ. ธนพิริยะ 

โรงพยาบาลน่าน 
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

โรงพยาบาลน่าน 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตัoง กรรมการและกรรมการอิสระ 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ G ปี (ขอ้มูล ณ วนัที� �D ธนัวาคม E�*D) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� � 

 
จาํนวนและสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัที� �D ธนัวาคม 

2561 
 

� ไม่มี 
� 0.06% (คิดเป็นจาํนวนหุน้เท่ากบั 5FF,FFF หุน้ กรณีนบัรวมนาง

พชัรี  ขนัติพงษ)์ 
 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี E�*D คณะกรรมการบริษทั */* ครัo ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ �/� ครัo ง 
 

ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัo งนีo  
 

เป็นผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระที� � 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นวา่นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ ์มี
คุณสมบติัการเป็นกรรมการ ตามที�กาํหนดไวต้ามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอื�น 
- บริษทัจดทะเบียน :                                                                
- กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :                                     
- กิจการอื�นที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   

 

 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง E ปี ที�ผา่นมา 
- เป็นกรรมการที�มีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ : 
- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�

ไดอ้ยา่งอิสระ : 
 

 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ DF ปี ที�ผา่นมา : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ : ไม่มี 
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ขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

2. นางอมร  พฒุิพริิยะ

อาย ุ 53 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ 

การศึกษา - ปริญญาตรี เภสชักรรมมหาวทิยาลยัมหิดล 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 

ประวติัการทาํงาน 
2558 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ 
กรรมการ 

บมจ. ธนพิริยะ 

บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตีo  2013 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตัoง กรรมการ 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 4 ปี (ขอ้มูล ณ วนัที� �D ธนัวาคม 2561) 

จาํนวนและสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัที� �D ธนัวาคม 
2561 

� 30.73% (คิดเป็นจาํนวนหุน้เท่ากบั EG�,wFF,1FF หุน้)
� 65.10% (คิดเป็นจาํนวนหุน้เท่ากบั 520,800,100 หุน้ กรณีนบัรวม

นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ และด.ช.ธนภทัร พฒิุพิริยะ)

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี E561 คณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัo ง 
คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครัo ง 

ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัo งนีo  เป็นผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระที� � 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นวา่นางอมร พฒิุพิริยะ มีคุณสมบติัการ
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เป็นกรรมการ ตามที�กาํหนดไวต้ามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ขอ้บงัคบั
บริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอื�น 
- บริษทัจดทะเบียน :          
- กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

- กิจการอื�นที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั : 

ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการบริษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตีo  EFD� 

จาํกดั 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง E ปี ที�ผา่นมา 
- เป็นกรรมการที�มีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ : 
- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�

ไดอ้ยา่งอิสระ : 

เป็นกรรมการบริหาร 
ไม่เป็น 
 
มี 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ DF ปี ที�ผา่นมา : ไม่มี 
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คาํนิยามของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงันี-  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั- งนี-  นับรวมการถือหุ้นของผูที้� เกี�ยวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั-นๆ ดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั-งนี-  ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรึกษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม
หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั-ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั-งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ� งมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บ
การแต่งตั-งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั-น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�
ไดรั้บการแต่งตั-งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั-งขึ-นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

32



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� � 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�
ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทัอื�น 
ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง ขอ้พึงปฏิบติัสําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดีซึ�ง
จะเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ;นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพื�อให้การประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงเห็นควรกาํหนดใหมี้การ
ตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื�อให้ผูถื้อหุ้น
ยดึถือปฏิบติัต่อไป ทั;งนี;  เนื�องจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบติัที�นาํมาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ จึงขอสงวนสิทธิที�จะผอ่นผนัการยื�นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิ 
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามที�บริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา

1.1  ผู้ถือหุ้นที�มสัีญชาตไิทย
(ก) บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจาํตวัของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2. นิตบุิคคล

2.1 นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารที�จดัทาํขึ;นในต่างประเทศควรมี 
การรับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพบับลิค 
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ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�
ประชุมไดต้ั;งแต่เวลา 12.30 น. ของวนัที� 23 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 
 

หมายเหตุ 
ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทัฯ เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที�ระบุขอ้ความ
ครบถว้นสมบูรณ์แลว้มายงับริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) เลขที� 329 หมู่ที� G ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
57100 
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ข้อบงัคบับริษัทเกี�ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ

หมวด � ขอ้ ��

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบที�นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จาํกดักาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ�งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี6  

(1) จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะนั6นถืออยู ่
(2) ชื�อผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) ครั6 งที�ของการประชุมที�มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. การดาํเนินการประชุม

หมวด � ขอ้ �;

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั6น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�เสนอ
เพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณา พร้อมทั6งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (=) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํ
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (�) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (�) วนั 

หมวด � ขอ้ ;@ 

กิจการที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงันี6  
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา  
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ6นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั6งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั6งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอื�นๆ 

หมวด � ขอ้ �= 

ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
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3.  องค์ประชุม 

หมวด � ขอ้ �� 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยี�สิบห้า (I�) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั6งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสาม 
(J/�) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั6งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั6 งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�ง (J) ชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั6นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั6นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และให้
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (=) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั6 งหลงันี6 ไม่จาํเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด � ขอ้ �L 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที�ตนถืออยูโ่ดยถือวา่ หนึ� ง (J) หุ้น มีหนึ�ง (J) 
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าห้า (�) คน ร้องขอ และที�ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั6นใหเ้ป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุมกาํหนด 

หมวด � ขอ้ �M 

มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั6นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี6  

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ6นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี6ขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี6  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (�/;) ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั6งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 
(ข) การซื6อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั6 งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการร่วมกิจการกบับุคคลอื�น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ�มทุน การลดทุน และการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษทั 
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5. การแต่งตั.งกรรมการ

หมวด ; ขอ้ J�

ให้บริษทัมีคณะกรรมการคณะหนึ�ง ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ ห้า (�) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ� ง
หนึ�ง (J/I) ของจาํนวนกรรมการทั6งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลือกตั6งกรรมการดว้ยกนัเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอื�นตามที�เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการ
มีหนา้ที�ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 

หมวด ; ขอ้ J= 

ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั6งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี6  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูเ่ลือกตั6งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที�

เลือกตั6งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั6งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการ

ที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั6งในครั6 งนั6น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั6งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั6งในครั6 งนั6น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี6ขาด 

หมวด ; ขอ้ JL 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั6 ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม (J/�) โดย
อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (J/�) 

กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั6น ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนี6อาจไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มารับตาํแหน่งอีกก็ได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที� ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� -) พ.ศ..--/ 

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

 เขียนที	 ..........................................................................

วนัที	 ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................

(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาต ิ.........................................

อยู่บ้านเลขที	 ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................

อําเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ .......................................

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จํากดั (มหาชน)

โดยถือหุ้นจํานวนทั 7งสิ 7นรวม ................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ...........................เสียง ดงันี 7

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(<)  .......................................................................... อาย ุ.........................ปี อยู่บ้านเลขที	 .............................. 

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................

จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(=)  .......................................................................... อาย ุ.........................ปี อยู่บ้านเลขที	 .............................. 

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................

จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(>)  .......................................................................... อาย ุ.........................ปี อยู่บ้านเลขที	 .............................. 

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................

จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื	อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี =@A2  ในวนัองัคาร ที	 23 เมษายน พ.ศ.=@A2  เวลา <B.CC น.  ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยา

ปาร์ค เลขที� ��� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 กิจการใดที	ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั 7น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

  ลงชื	อ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ

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

 ลงชื	อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

  ลงชื	อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

 ลงชื	อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

ผู้ ถือหุ้นที	มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์ =C บาท
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชดัเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� ,) พ.ศ.-,,. 

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

 เขียนที� ..........................................................................
วนัที� ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................

(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาติ .........................................
อยูบ้่านเลขที� ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ .......................................

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จํากดั (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั 8งสิ 8นรวม .............................. หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...........................เสยีง ดงันี 8

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้
(=)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขที� ......................... 

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(>)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขที� ......................... 
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(?)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขที� ......................... 
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี '(62 ในวนัองัคารที� 23 เมษายน พ.ศ.'(/2 เวลา 01.22 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ

ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที� '18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพงึเลื�อนไป

ในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 8งนี 8 ดงันี 8

วาระที� = เรื�อง   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี >AB1 

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

ปิดอากรแสตมป์ >C บาท
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วาระที� > เรื�อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี >AB1

วาระที� ? เรื�อง พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบญัชี สิ 8นสดุวนัที� ?= ธนัวาคม >AB1

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

วาระที� E เรื�อง   พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการ
ดําเนินงานปี >AB1

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

วาระที� A เรื�อง   พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั 8งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8

การแตง่ตั 8งกรรมการทั 8งชดุ 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

การแตง่ตั 8งกรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื�อกรรมการ  นายแพทย์พิษณ ุขนัติพงษ์ 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง

ชื�อกรรมการ  นางอมร พฒุิพิริยะ 
เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง

วาระที� B เรื�อง   พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง

วาระที� � เรื�อง   พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั 8งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร
(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง
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วาระที� 8 เรื�อง   พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 

(ค)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(ง)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระที� 9 เรื�อง   พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 8 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี 8 ให้ถือวา่

การลงคะแนนเสยีงนั 8นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน

หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไข

เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมะติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ

ตามที�เห็นสมควร

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ข้าพเจ้า

ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ

  ลงชื�อ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ

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

 ลงชื�อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

        (.........................................................)
 
 ลงชื�อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

 ลงชื�อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

     หมายเหตุ

1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั 8งกรรมการสามารถเลือกตั 8งกรรมการทั 8งชดุหรือเลือกตั 8งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  

43





 สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับ � 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั -งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ.6557 

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

 เขียนที	 ..........................................................................
วนัที	 ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................

(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาติ .........................................
อยูบ้่านเลขที	 ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ .......................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ...........................................................................
ซึ	งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทั Dงสิ Dนรวม .............................. หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...........................เสยีง ดงันี D

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

(2) ขอมอบฉนัทะให้
(H)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขที	 ......................... 

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(I)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขที	 ......................... 
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ

(J)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ้่านเลขที	 ......................... 
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ..................................... 
คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื	อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี IKLI  ในวนัองัคารที	 IJ เมษายน พ.ศ.IKLI เวลา HM.NN น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ

ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที	 IMO ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที	จะพงึเลื	อนไป
ในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั Dงนี D ดงันี D
     มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั Dงหมดที	ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

         มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

         หุ้นสามญั ........................ หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ..........................เสยีง  

         หุ้นบริุมสทิธิ ..................... หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ..........................เสยีง
รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั Dงหมด ............................... เสยีง 

ปิดอากรแสตมป์ IN บาท
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Dงนี D ดงันี D
วาระที	 H เรื	อง   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี IKLH 

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระที	 I เรื	อง   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี IKLH 

 

วาระที	 J เรื	อง   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบญัชี สิ Dนสดุวนัที	 JH ธนัวาคม IKLH 

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระที	 M เรื	อง   พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการ
ดําเนินงานปี IKLH 

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระที	 K เรื	อง   พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั Dงกรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระ 

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
การแตง่ตั Dงกรรมการทั Dงชดุ 

เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

การแตง่ตั Dงกรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื	อกรรมการ  นายแพทย์พิษณ ุขนัติพงษ์ 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

ชื	อกรรมการ  นางอมร  พฒุิพิริยะ 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที	 L เรื	อง   พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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วาระที	 O เรื	อง   พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั Dงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระที	 8 เรื	อง   พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ	มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 

(ค)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

(ง)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระที	 V เรื	อง   พิจารณาเรื	องอื	น ๆ (ถ้ามี) 

(ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

(ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี D 
เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที	ไมเ่ป็นไปตามที	ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี D ให้ถือวา่

การลงคะแนนเสยีงนั Dนไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น

(6) ในกรณีที	ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน

หรือในกรณีที	ที	ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื	องใดนอกเหนือจากเรื	องที	ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที	มีการแก้ไข

เปลี	ยนแปลงหรือเพิ	มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมะติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ

ตามที	เห็นสมควร

 กิจการใดที	ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที	ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที	ข้าพเจ้า

ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ

  ลงชื	อ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ

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

 ลงชื	อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

        (.........................................................)
 
 ลงชื	อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

 ลงชื	อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี Dใช้เฉพาะกรณีที	ผู้ ถือหุ้นที	ปรากฏชื	อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั Dงให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั Dน 

2. หลกัฐานที	ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(H)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(I)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้ นที	มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั Dงกรรมการสามารถเลือกตั Dงกรรมการทั Dงชดุหรือเลือกตั Dงกรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที	มีวาระที	จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที	รุบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ	มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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รายละเอยีดกรรมการอสิระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

1. นายแพทย์พษิณุ ขนัตพิงษ์

อาย ุ �� ปี 

สญัชาติ ไทย 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา - แพทยศาสตร์บณัฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
-วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
-หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� EEF/FGEH สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
-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 
-วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรีเวชศาสตร์  
โรงพยาบาลราชวถีิ กรมการแพทย ์

ประวติัการทาํงาน 
2557 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 
 2557 – 2558 
 2555 – 2557 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการพฒันา 
รองประธานคนที�E อนุกรรมการอนามยัแม่และเด็ก 
คณะที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
ผูอ้าํนวยการ 

บมจ. ธนพิริยะ 

โรงพยาบาลน่าน 
ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

โรงพยาบาลน่าน 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ H ปี (ขอ้มูล ณ วนัที� mE ธนัวาคม F��E) 
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จาํนวนและสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2561 

 

� ไม่มี 
� 0.06% (คิดเป็นจาํนวนหุน้เท่ากบั 5GG,GGG หุน้ กรณีนบัรวมนาง

พชัรี  ขนัติพงษ)์ 
 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี F��E คณะกรรมการบริษทั �/� ครัs ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ �/� ครัs ง 
 

ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัs งนีs  
 

เป็นผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระที� � 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอื�น 
- บริษทัจดทะเบียน :                                                                
- กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :                                     
- กิจการอื�นที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   

 

 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง F ปี ที�ผา่นมา 
- เป็นกรรมการที�มีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ : 
- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�

ไดอ้ยา่งอิสระ : 
 

 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ EG ปี ที�ผา่นมา : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ : ไม่มี 
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รายละเอยีดกรรมการอสิระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

2. ดร.วฒันา  ยืนยง 
 

 

อาย ุ
 

�v ปี 

สญัชาติ 
 

ไทย 

ตาํแหน่ง 
 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 
 

-  ปรญิญาเอก การบญัช ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
-  ปรญิญาโท บญัชบีรหิาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคําแหง 
-  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที5 117/2015 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 
ประวติัการทาํงาน  

2558 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
รองอธกิารบด ี

บมจ. ธนพริยิะ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 
 

H ปี (ขอ้มูล ณ วนัที� mE ธนัวาคม F��E) 

จาํนวนและสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2561 

 

ไม่มี 
 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี F��E คณะกรรมการบริษทั �/� ครัs ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ �/5 ครัs ง 
 

ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัs งนีs  
 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอื�น 
- บริษทัจดทะเบียน :                                                                
- กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :         
- กิจการอื�นที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   

 

 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
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การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง F ปี ที�ผา่นมา 

- เป็นกรรมการที�มีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�
ไดรั้บเงินเดือนประจาํ : 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�

ไดอ้ยา่งอิสระ : 
 

 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ EG ปี ที�ผา่นมา : ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ : ไม่มี 
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