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ที TNP.SE 004/2019
วันที 5 เมษายน 62
เรื อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 02
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 01 เมือวันที 11 เมษายน 01
รายงานประจําปี ซึงประกอบด้วยงบการเงินประจําปี 01 สิ;นสุด วันที <= ธันวาคม 561 (แผ่นซีดี)
ข้อมูลของผูท้ ีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
คํานิยามของกรรมการอิสระ
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
ข้อบังคับเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
หนังสื อมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระทีบริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
แผนทีสถานทีประชุม

ด้วยบริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 02 ในวัน
อังคารที 23 เมษายน 02 เวลา =K.LL น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที KQ ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี;
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 01
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 01 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ;นเมือวันที 11 เมษายน
2561 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็ นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 01 (รายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วยลําดับที =)
การลงมติ : วาระนี;ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 01
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชีสิ;นสุ ดวันที <= ธันวาคม 01 ที
ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจํานวน =,779.8 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมจํานวน 05.1 ล้าน

1

บริษทั ธนพิริยะ จํากัด(มหาชน)
สํานักงานใหญ่ : 329หมู่ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย "#$%%

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

บาท รายละเอียดผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึ งส่ งมาพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุม (สิ งทีส่งมาด้วยดําดับที )
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนิ นงาน (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วยลําดับที )
การลงมติ : วาระนี;ไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯสําหรับรอบปี บัญชีสิ;นสุด วันที <= ธันวาคม 01
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการจัดทํางบการเงิ นสําหรับรอบปี บัญชี สิ;นสุ ด ณ
วันที <= ธันวาคม 01 และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพือนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมสามัญประจําปี ตามมาตร == แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. < กําหนด (สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที )
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ
สําหรับรอบปี บัญชีสิ;นสุด ณ วันที <= ธันวาคม 01 ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิ งทีส่งมาด้วยลําดับที )
การลงมติ : วาระนี;ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที 4 พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี
2561
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. < มาตรา == กําหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายเงิน
ปั นผลจากเงินกําไรเท่านั;น และมาตรา ==0 กําหนดให้บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้
เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
=L ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ KL ของกําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ซึงอัตราการจ่ายปั นผลดังกล่าว อาจเปลียนแปลงได้
ขึ;นอยูก่ บั ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยทีเกียวข้องกับการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ;นสุ ดวันที <= ธันวาคม 01 ทีผ่านมาบริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี 01 จํานวน 64,049,403.69 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ:
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1) คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 01 เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวน <,202,470.18 บาท ซึ งคิดเป็ นร้อยละ ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะ
กิ จการประจําปี 01 ซึ งมี จาํ นวน 64,049,403.69 บาท เพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริ ษทั ฯจะมีทุนสํารองตามกฎหมายทั;งสิ;น 19,179,078.89 บาท
2) คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษ ัท ฯที มี ร ายชื อปรากฏอยู่ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้น ณ วัน ที 8 มี น าคม 02 ซึ งเป็ นวัน ที
คณะกรรมการกําหนดให้เป็ นวันกําหนดรายชื อผูม้ ีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ ้นละ
0.035 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั;งสิ; น 8,LLL,LLL บาท ซึ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอัตราหุน้ ละ L.L= บาท หรื อเท่ากับ = ,LLL,LLL บาท เมือวันที 3 กันยายน 01 จึงคงเหลือเงินปันผล
ทีจะจ่ายอีกในอัตราหุน้ ละ L.L20 บาท รวม =6,LLL,LLL บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ใน
วันที =L พฤษภาคม 02 ทั;งนี; อตั ราเงินปั นผลทีจ่ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี
2561 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสํารองต่างๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 46.29 ซึงสอดคล้อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ
การลงมติ : วาระนี;ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั;งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:ภายใต้มาตรา QL ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. < (และฉบับแก้ไข
เพิมเติม) และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ =c กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั;ง กรรมการ
จะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสาม
ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุ ดกับส่ วนหนึ งในสาม กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั;น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที
อยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี; อาจได้รับเลือกให้
เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี; ได้แก่
1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางอมร พุฒิพิริยะ ตําแหน่ง กรรมการ
บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื อบุ คคลที มี คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารั บการพิจารณาเลือกตั;งเป็ น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯเป็ นการล่วงหน้านับตั;งแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน 01 ถึงวันที
<= ธันวาคม 01 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื อบุคคลเพือเข้ารับการ
เลือกตั;งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณานําเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาเลื อกตั;งเป็ นกรรมการ โดยได้
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พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็ นกรรมการทีได้กาํ หนดไว้ตามกฎหมายทีเกียวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษทั
ความเห็ นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ งไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยในกรณี น; ี ได้พิจารณาแล้ว
เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั;ง นายแพทย์พิษณุ ขันติ พงษ์ ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางอมร พุฒิพิริยะ ตําแหน่ ง กรรมการ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ ง เนื องจากเป็ นผูไ้ ด้ปฏิ บตั ิงานในตําแหน่ งหน้าที ในฐานะ
กรรมการด้วยดีตลอดมา
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั;ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 2
การลงมติ : บุคคลซึ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั;งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที พึงจะมีหรื อพึงจะเลือกตั;งในครั;งนั;น ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตั;งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อพึงจะเลือกตั;งในครั;งนั;น ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี;ขาด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ =Q (<) )
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบริ ษทั ฯในปี ที ผ่านมา การปฏิ บัติงานและความรั บผิด ชอบของ
คณะกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั ฯหรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ ซึ ง
บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั;งในรู ปของค่าตอบแทนประจําปี และเบี;ยประชุมเท่านั;น โดย
ไม่มีค่าตอบแทนในรู ปแบบอื นและสิ ทธิ ประโยชน์อืน ทั;งนี; กรรมการที เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั;งนี;
คณะกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี;ยประชุมรายครั;งที
ประชุม
ทั;งนี;นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจําปี 02 เป็ นดังนี;

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริ ษทั
25,000 /ครั;ง / คน
20,000 /ครั;ง / คน

ค่าเบี;ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ
20,000/ครั;ง / คน
15,000/ครั;ง / คน

กรรมการสรรหา ฯ
20,000/ครั;ง / คน
15,000/ครั;ง / คน

ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัสพิจารณาจากผลการดําเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน . ล้านบาท
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ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 01 ได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน
, LL,LLL บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริ ษทั ฯได้จ่ายจริ ง รวมเป็ นเงินทั;งสิ;น 990,LLL บาท (เก้า
แสนเก้าหมืนบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง
ค่าตอบแทน (บาท)
รายชือ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่าตอบแทน
รวม
บริ ษทั
ตรวจสอบ สรรหาฯ พิเศษรายปี
120,000
75,000
70,000 265,000
1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
2. ดร.วัฒนา ยืนยง

90,000

50,000

30,000

65,000

235,000

3. ดร.เฉลิมชัย คําแสน

90,000

50,000

20,000

60,000

220,000

4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี;

90,000

-

20,000

40,000

150,000

7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

90,000

-

-

30,000

120,000

480,000

175,000

70,000

265,000

990,000

รวม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาและอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 02 วงเงินไม่เกิน , LL,LLL บาท (สอง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรู ปแบบของค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี; ยประชุ มเท่ านั;น โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรู ปแบบอืนและสิ ทธิ ประโยชน์อืน ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา
จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี;ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ซึงเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั;งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามมาตรา = L แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. < กําหนดให้ทีประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นสามัญประจําปี แต่งตั;งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ทุกปี ในการแต่งตั;งสามารถ
แต่งตั;งผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั;งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตกําหนดให้นาย
วิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที 4054 หรื อ นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยนเลขที
3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3495 หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชี
ทะเบี ยนเลขที 5946 จากบริ ษทั เอเอ็นเอสออดิ ท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 562 และ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน =,665,LLL บาท
ทั;งนี; ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เอเอ็นเอสออดิ ท จํากัด ได้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯปี 556-2561 รวม 0 ปี
และบริ ษทั ย่อยปี 557 – 2560 รวม ปี
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีดงั นี;
1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ปี 2562
(ปี ทีนําเสนอ)

รายละเอียด
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจําปี
รวมเป็ นเงิน
บริ ษทั ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ต; ี2013 จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
รวมเป็ นเงิน
รวมทั;งกลุ่ม

ปี 2561

เพิมขึ;น

600,000
900,000
1,500,000

570,000
820,000
1,390,000

30,000
80,000
110,000

45,000
120,000
165,000
1,665,000

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

110,000

ทั;งนี; ค่าสอบบัญชี ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น ค่าเบี; ยเลี;ยงปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่า
อากรแสตมป์ เป็ นต้น
2) ค่าบริ การอืน (Non-Audit fee)
– ไม่มี ความเห็ นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั;งนายวิชยั รุ จิตา
นนท์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที 4054 หรื อ นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที 3500 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3495 หรื อ นางสาวกุลธิ ดา ภาสุ รกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขที 5946 จากบริ ษทั เอเอ็นเอสออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 0 และกําหนดค่า
สอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน =,00 ,LLL บาท
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ทั;งนี; ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื อทีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯผูบ้ ริ หารผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การลงมติ : วาระนี;ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33 และข้อ 39
เพือให้สอดคล้องกับคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 21/2560 เรื อง การแก้ไขเพิมเติมกฎหมาย
เพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิ จ ได้มีการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื อง การให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และประกาศคณะ
รักษาความสงบ แห่ งชาติ ฉบับที 74/2557 เรื องการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ กําหนดให้การประชุ ม
คณะกรรมการจะจัดการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการแก้ไขคําในข้อบังคับเดิม คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับเดิมของ
บริ ษทั รวม 6 ข้อ ดังนี;
5.1 ข้อ 25
จากเดิม
คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย
สาม (<) เดือนต่อครั;ง การประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ให้จดั ขึ;น ณ ท้องทีอันเป็ นทีตั;ง
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง

แก้ไขเป็ น
คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย
สาม (<) เดือนต่อครั;ง

การประชุมของคณะกรรมการของบริ ษทั ให้จดั ขึ;น
ณ ท้อ งที อัน เป็ นที ตั;ง สํา นัก งานของบริ ษ ัท หรื อ
จังหวัดใกล้เคียง หรื อกรุ งเทพมหานคร หรื อ ณ ที
อื นใดตามที ประธานกรรมการ หรื อ ผู ้ซึ งได้รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด หรื อ
ประธานกรรมการจะกําหนดให้จดั การประชุมผ่าน
สื ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

5.2 ข้อ 26
จากเดิม
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธาน
กรรมการ หรื อผูซ้ ึ งได้รับมอบหมาย จัดส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (Q) วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนเพือ
รักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัด

7

แก้ไขเป็ น
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ประชุ ม ด้ว ยตนเองหรื อ โดยการประชุ ม ผ่า นสื อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้ป ระธานกรรมการ หรื อ ผูซ้ ึ ง
ได้รั บ มอบหมาย จัด ส่ ง หนัง สื อนัดประชุ มไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (Q) วันก่ อนวันประชุ ม
เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนเพือรักษาสิ ทธิ หรื อ
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ประชุ มโดยวิธีอืน และกําหนดวันนัดประชุ มเร็ ว ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
กว่านั;นก็ได้
อืน และกําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านั;นก็ได้ ทั;งนี;
หากการประชุมในคราวนั;นเป็ นการประชุมผ่านสื อ
ในกรณี ทีกรรมการตั;งแต่สองคนขึ;นไปร้องขอให้มี อิ เล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั สามารถจัดส่ งหนังสื อเชิ ญ
การเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธาน ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม โดย
กรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิ บสี (=K) วัน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
นับแต่วนั ทีได้รับการร้องขอเช่นว่านั;น

ในกรณี ทีกรรมการตั;งแต่ส อง ( ) คนขึ; นไปร้ อง
ขอให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิ บสี (=K) วัน
นับแต่วนั ทีได้รับการร้องขอเช่นว่านั;น
5.3 ข้อ 27
จากเดิม
ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนกรรมการ
ทั; งหมด จึ ง จะครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที
ประธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที ประชุ ม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรื อมี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บัติ
หน้าทีได้ให้กรรมการซึ งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึงขึ;นเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชี;ขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึงมีเสี ยงหนึงเสี ยงในการลงคะแนน
เว้น แต่ ก รรมการซึ งมี ส่ ว นได้เสี ย ในเรื องใดไม่มี
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื องนั;น ในกรณี ที
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที ประชุ มออก
เสี ยงเพิมขึ;นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี;ขาด
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แก้ไขเป็ น
ในการประชุ มคณะกรรมการซึ งเป็ นการประชุ ม
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
อิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้ อ ยกว่ า กึ งหนึ ง (=/ ) ของจํา นวนกรรมการ
ทั;งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็ น
การประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ กรรมการทีเข้า
ร่ ว มประชุ ม ทั;ง หมดจะต้อ งอยู่ใ นราชอาณาจัก ร
และกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึ งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที
ประชุมแห่ งเดียวกัน และจะต้องกระทําผ่านระบบ
ควบคุ ม การประชุ ม ที มี ก ระบวนการรั ก ษาความ
มั นคงปลอดภัย ด้ า นสารสนเทศโดยให้ มี ก าร
บันทึ กเสี ยง หรื อทั;งเสี ยงและภาพ (แล้วแต่กรณี )
ของกรรมการผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนตลอดการ
ประชุม รวมทั;งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเกิด
จากการบัน ทึ ก ดัง กล่ า ว และระบบควบคุ ม การ
ประชุ ม ต้อ งมี อ งค์ป ระกอบพื; น ฐานเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื อสาร เรื อง มาตรฐานการรักษาความมันคง
ปลอดภัย ของการประชุ มผ่านสื ออิ เล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. 2557 รวมถึงทีจะมีแก้ไขเพิมเติม

ในกรณี ที ประธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที ประชุ ม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ห น้า ที ได้ใ ห้ก รรมการซึ งมาประชุ ม เลื อก
กรรมการคนหนึงขึ;นเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชี;ขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ งมี เ สี ย งหนึ ง (=) เสี ย งในการ
ลงคะแนน เว้น แต่ ก รรมการซึ งมี ส่ ว นได้เ สี ย ใน
เรื องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั;น
ในกรณี ที คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธานในที
ประชุ มออกเสี ยงเพิมขึ; นอี กหนึ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี;
ขาด

5.4 ข้อ 30
จากเดิม
บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะกําหนด กรรมการมีสิทธิ ได้รับ
ค่ า ตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ น รางวัล เบี; ย
ประชุ ม บําเหน็ จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลัก ษณะอื น ตามข้อ บัง คับ หรื อตามที ที
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น จะพิ จ ารณา ซึ งอาจกํา หนดเป็ น
จํา นวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ นหลัก เกณฑ์แ ละจะ
กําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้

แก้ไขเป็ น
บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ป
ของเงิ นรางวัล เบี; ยประชุ ม บําเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ ต อบแทนในลั ก ษณะอื น ตาม
ข้อบังคับหรื อตามที ที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณา
ซึ งอาจกํา หนดเป็ นจํา นวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็
ความในวรรคก่ อนไม่กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของ ได้
พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ งได้รับเลื อกตั;ง
เป็ นกรรมการ ในอันที จะได้รับค่าตอบแทนและ ในการประชุ มผ่านสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ หากมี กรณี
ต้อ งจ่ า ยเบี; ยประชุ ม ให้ แ ก่ ก รรมการให้ จ่ า ยเบี; ย

9

บริษทั ธนพิริยะ จํากัด(มหาชน)
สํานักงานใหญ่ : 329หมู่ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย "#$%%

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

ผลประโยชน์ในฐานะที เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้าง ประชุมแก่กรรมการซึ งได้แสดงตนเข้าร่ วมประชุม
ของบริ ษทั
ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อ นี; ไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข อง
พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ งได้รับเลื อกตั;ง
เป็ นกรรมการ ในอันที จะได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขดั หรื อแย้ง
กับการดํารงคุ ณสมบัติของกรรมการที เป็ นอิ สระ
ตามที กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์จะกําหนด
5.5 ข้อ 33
จากเดิม
แก้ไขเป็ น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (K) เดือน นับ การประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (K) เดือน นับ
แต่วนั สิ;นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
แต่วนั สิ;นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั

การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื นนอกจากที กล่าวแล้ว
ให้เรี ยกว่า การประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ย กประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามัญ
เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ งมี
จํา นวนหุ ้น นับ รวมกัน ได้ไ ม่น้อยกว่าหนึ งในห้า
(=/ ) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท; งั หมด หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้า ( ) คน ซึงมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสิ บ (=/=L) ของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ ายได้ท; งั หมดจะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิ ส ามัญ เมื อใดก็ ไ ด้ แต่ ต ้อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที
ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี; ให้คณะกรรมการจัด ให้มี การ
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นภายในหนึ ง (=) เดื อ น นับ แต่วนั
ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
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การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื นนอกจากที กล่าวแล้ว
ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นการ
ประชุ ม วิส ามัญ เมื อใดก็ ไ ด้สุ ด แต่ จ ะเห็ น สมควร
หรื อเมือผูถ้ ือหุ ้นคนหนี งหรื อหลายคนซึ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (=L) ของจํานวน
หุ ้นที จําหน่ ายได้ท; งั หมด จะเข้าชื อกันทําหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการ
ประชุ ม วิส ามัญเมื อใดก็ ได้ แต่ ต ้อ งระบุ เรื องและ
เหตุผลในการที ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี; คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี สิ บห้า (K )
วันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
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ในกรณี ที คณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ผูถ้ ือ
หุ ้ น ทั;ง หลายซึ งเข้า ชื อกัน หรื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น คนอื น ๆ
รวมกัน ได้จ ํา นวนหุ ้น ตามที บัง คับไว้น; ัน จะเรี ยก
ประชุ มเองก็ได้ภายในสี สิ บห้า (K ) วันนับแต่วนั
ครบกํา หนดระยะเวลาตามวรรคสามข้า งต้น ใน
กรณี เ ช่ น นี; ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ที
คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอํานวยความสะดวก ตามสมควร
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นที เป็ นการ
เรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสี ข้างต้นครั;ง
ใด จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ ง มาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 35. ผูถ้ ือหุน้ ตาม
วรรคสี ข้ า งต้ น ต้ อ งร่ วมกั น รั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุมในครั;ง
นั;นให้แก่บริ ษทั
5.6 แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 39
จากเดิม
แก้ไขเป็ น
มติ ข องที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น นั; นให้ ป ระกอบด้ ว ย มติ ข องที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น นั; นให้ ป ระกอบด้ว ย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี;
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี;
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของ (1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ ง ม า ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ ง ม า ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง
ลงคะแนนถ้ า มี ค ะแนนเสี ยงเท่ า กั น ให้
ลงคะแนนถ้ า มี ค ะแนนเสี ยงเท่ า กั น ให้
ประธานในที ประชุ ม ออกเสี ย งเพิ มขึ; นอี ก
ประธานในที ประชุ ม ออกเสี ย งเพิ มขึ; น อี ก
เสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี;ขาด
เสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี;ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี; ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย (2) ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี; ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่
กว่าสามในสี (</K) ของจํานวนเสี ยงทั;งหมด
น้อ ยกว่า สามในสี (</K) ของจํา นวนเสี ย ง
ของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อก
ทั;งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ
เสี ยงลงคะแนน
ออกเสี ยงลงคะแนน
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(ก) การขายหรื อโอนกิ จ การของบริ ษัท
ทั; งหมดหรื อบางส่ วนที สํ า คั ญ ให้ แ ก่
บุคคลอืน
(ข) การซื; อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน
หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการ
ให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษัท ทั;ง หมดหรื อ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการ
ร่ ว ม กิ จ ก า ร กั บ บุ ค ค ล อื น โ ด ย มี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติ มหนังสื อบริ คณห์ ส นธิ
หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิมทุน การลดทุน และการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบ หรื อเลิกบริ ษทั

(ก) การขายหรื อโอนกิ จ การของบริ ษัท
ทั; งหมดหรื อบางส่ ว นที สํ า คั ญ ให้ แ ก่
บุคคลอืน
(ข) การซื; อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน
หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการ
ให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษัท ทั;ง หมดหรื อ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการ
ร ว ม กิ จ ก า ร กั บ บุ ค ค ล อื น โ ด ย มี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ
หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิมทุน การลดทุน และการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบ หรื อเลิกบริ ษทั

วาระที 9 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 02 ตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว ผู ้
ถือหุ ้นท่านใดประสงค์ทีจะแต่งตั;งบุคคลอืนมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั;งนี;
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ งและยืนต่อบริ ษทั ก่อน
เข้าร่ วมประชุมด้วยส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติซึงแต่งตั;งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึง
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริ ษทั ตามรายละเอียดซึ งแนบกับหนังสื อมอบฉันทะเพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในนามของผูถ้ ือหุน้ ได้
อนึ งกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 0 (Record Date)
ในวันที 8 มีนาคม 02
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของ
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ธนพิ ริ ย ะ จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ าปี 2561
เมื,อวันพุธที, .. เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้ องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ คเลขที,
247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ เป็ นประธานในที,
ประชุมและมีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้เข้ าร่ วมประชุมอื,น ๆ ดังนี A
กรรมการที,เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์พิษณุ
ขันติพงษ์
2. ดร.วัฒนา
ยืนยง
3. ดร.เฉลิมชัย

คําแสน

4.
5.
6.
7.

พุฒิพิริยะ
พุฒิพิริยะ
งามเลิศลี A
ถัดทะพงษ์

นายธวัชชัย
นางอมร
นางจุฬารัตน์
นางสาวบุษกร

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการบริ หารความเสี,ยง
กรรมการ
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

กรรมการของบริ ษัทฯ ทังA F ท่านข้ างต้ นเข้ าร่ วมประชุมครบ F ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ .GG ของจํานวนคณะกรรมการ
ของบริ ษัทฯ
ผู้บริ หารที,เข้ าร่ วมประชุม
1. นายพิทยา

จิตมาเส

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริ ษัท

ผู้ร่วมประชุมอื,น ๆ
1. นายยุทธพงษ์
2. นางสาววิจิตรพรรณ
3. นายชาติพร
4. นายธนวัฒน์
5. นางสาวภรณี

เชื Aอเมืองพาน
คล้ ายอุบล
บารมี
ป้อมบุบผา
เกราะแก้ ว

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ที,ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล จํากัด
ที,ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล จํากัด
ที,ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล จํากัด
ที,ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล จํากัด

Z:/080006-TP/ CB/ tp/ pnk
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ประธานฯกล่ า วขอบคุณ ผู้ ถื อ หุ้ น ที, ไ ด้ ม าเข้ า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2561 ของ
บริ ษัทฯและแถลงว่ามีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทังสิ
A Aน 107 ท่าน นับจํานวนหุ้น
ได้ 530,571,232 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 70.8261 ของจํานวนหุ้นซึง, ได้ จําหน่ายแล้ ว และเป็ นผู้มีสิทธิออกเสียง จึงครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 และได้ เชิญผู้ถือหุ้นรับฟั งคําชี Aแจงเรื, อง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุ ปดังนี A
การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงใน
แต่ละวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ได้ เพียงทางใดทางหนึง, เท่านันA จะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นเพื,อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้ นกรณี ผ้ ูรับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที,แต่งตังให้
A คสั โตเดียนใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
การลงมติ ใ นแต่ล ะวาระ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ที, ไ ม่เ ห็ น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง ลงคะแนนเสี ย งในบัต ร
ลงคะแนนและยกมือขึนA เจ้ าหน้ าที,จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื,อการตรวจสอบและเป็ นเอกสารประกอบการ
ลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการ
A
การลงมติเลือกตังกรรมการจะดํ
A
าเนินไปเป็ นรายบุคคล สําหรับ
ผู้ถือหุ้นที,เห็นด้ วย หรื อไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมตั ิตามที,นําเสนอ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน
หลังการพิจารณาแต่ละวาระ แต่ขอให้ สง่ คืนบัตรลงคะแนนทังหมดแก่
A
เจ้ าหน้ าที,ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ Aน ซึง, จะ
ประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และประกาศผลคะแนนให้ ที,ประชุมทราบโดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที,ต้องใช้
การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เว้ นแต่วาระที, 6 เรื, องพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ จะใช้ มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทังA หมดของผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุม ส่วนวาระที, 2 เรื, องพิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ น
วาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
บริ ษัทฯได้ นําระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื,อความรวดเร็ วในการ
ประมวลผลการนับคะแนนเสียง
การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนําคะแนนเสียงที,ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง
และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทังA หมดของผู้ถือหุ้นที, ออกเสียงทังA ในที,ประชุมและที,มอบฉันทะ และเพื, อ
ความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ เชิ ญผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นอย่างน้ อย . ท่าน
มาร่ วมเป็ นอาสาสมัครและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด
อาสาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ประธานฯ จึงได้ เชิญที,ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี, เคาน์ซิล
จํากัดเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนแทน
ในการส่งหนังสือเชิญประชุมนันA บริ ษัทฯได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณี ย์
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และลงรายละเอียดการประชุมทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
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เมื,อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ ว ประธานฯจึงขอเริ, มการประชุมเพื,อ
พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที,ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี A
วาระที) 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

ประธานฯ ได้ เ สนอรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี OPQG ซึ,ง ประชุ ม เมื, อ วัน ที,
25 เมษายน 2560 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที,ได้ แนบมาด้ วยกับหนังสือเชิญประชุม ให้ ที,ประชุม
พิจารณารับรอง
การลงมติ
วาระนี Aต้ องผ่านการลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
A
้ ถือหุ้นที,มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้ องกับวาระนี Aก่อนการลงมติ เมื,อไม่มี
ผู้ใดสอบถามเพิ,มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที,ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี OPQG
มติ
ที,ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี OPQG
ซึง, ประชุมเมื,อวันที, 25 เมษายน 2560 ตามที,เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี A
100
เห็นด้ วย
566,211,410 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0

458,600 เสียง ไม่นํามาคํานวณ
0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

หมายเหตุ

ก่อนการลงมติในวาระที, 1 มีผ้ ถู ือหุ้นที,มาเข้ าร่ วมประชุมฯ เพิ,มอีกจํานวน 3 ราย ทําให้ มีจํานวนผู้
ถื อหุ้นที, มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที, 1 เท่ากับ 110 ราย มี
จํานวนหุ้นรวมทังหมด
A
566,670,010 หุ้น

วาระที) 2

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 1234

ประธานฯได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีสิ Aนสุดวันที, 31 ธันวาคม 2560
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํ านวน1,607 ล้ านบาท โดยมีกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมจํ านวน 61 ล้ านบาท รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจําปี ที,ได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
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ประธานฯ ได้ ชีแA จงให้ ที,ประชุมทราบว่า ในปี OPQG บริ ษัทฯ ได้ ทําการขยายสาขาใหม่ตามแผนที,
กําหนดไว้ จํานวน S สาขา ได้ แก่ สาขาเชียงแสน สาขาท่าวังทอง สาขาเวียงชัย และสาขาเชียงคํา
รายได้ รวมของบริ ษัทฯ ในปี OPQG บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม .,607 ล้ านบาท โดยโครงสร้ างของรายได้
จากสาขาคิดเป็ นร้ อยละ TP.T รายได้ จากค้ าส่งสํานักงานใหญ่คิดเป็ นร้ อยละ .U.Q และรายได้ อื,นอีกเล็กน้ อย
ในปี OPQG บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและบริ การจํ านวน .,598 ล้ านบาท และมีกําไรขันA ต้ น
จํานวน O.U ล้ านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน OT.P ล้ านบาท
ในปี OPQG บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายจากการขายและบริ หาร จํานวน .PG ล้ านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW
จํานวน OQ ล้ านบาท เป็ นค่าใช้ จ่ายบุคคลากร ค่าสาธารณูปโภคจากการขยายสาขา ค่าเสื,อมราคาศูนย์กระจายสินค้ า
แห่งใหม่ และมีกําไรสุทธิ จํานวน Q. ล้ านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน Q ล้ านบาท โดยมีอตั รากําไรสุทธิ คิดเป็ น
ร้ อยละ U.T
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้ องกับวาระนี A โดยคําถามและคําตอบ
สรุ ปได้ ดงั นี A
(1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แม้ สภาวะเศรษฐกิจในปี OPQG จะไม่ดี แต่บริ ษัทฯ ยังคงมีผลกําไร
เพิ, มขึนA จึงอยากทราบว่าบริ ษัทฯ มีแผนการดําเนิ นงานในปี OPQG อย่างไร นอกจากนี กA ารขยายสาขาเพิ, ม
S สาขาเมื, อ กลางปี ที, ผ่ านมาทํ าให้ รั บ รู้ รายได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที, อี ก ทั งA Same Store Sales Growth ของบริ ษั ท ฯ
โดยเฉพาะการค้ าส่งที,ลดลงในปี ที,ผ่านมามีแนวโน้ มจะเพิ,มขึนA หรื อไม่ นโยบายช๊ อปช่วยชาติมีผลกระทบต่อ
ยอดขายของบริ ษัทฯ หรื อไม่ และในปี ที,ผ่านมาบริ ษัทฯ ยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้ ารายอื,นได้ อยู่
หรื อไม่
ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริ ษัท ชี Aแจงว่า การขยายสาขา
ทังA S สาขาได้ รั บ ผลตอบรั บ ค่อ นข้ างดี แ ละยัง รั บ รู้ รายได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที, สํ าหรั บ ประเด็น Same Store Sales
Growth เติบโตขึ Aนอย่างมากในไตรมาสที, S ของปี ที,ผ่านมา เนื,องจากฐานในไตรมาสที, S ในปี OPQG ตํ,ากว่า
ปี OPPW นอกจากนี Aบริ ษัทฯยังมีนโยบายรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ กบั สาขาของบริ ษัทฯ U สาขาจาก .W
สาขาที,บริ ษัทฯ ยื,นคําขอ ทําให้ อตั ราค่าSame Store Sales Growth ของสาขาที,รับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐมีผล
กําไรที,เติมโตขึ Aนมากกว่าสาขาที,ไม่ได้ รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในประเด็นนโยบายช๊ อปช่วยชาติส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริ ษัทฯ เล็กน้ อย
สําหรั บการค้ าส่งที,ลดลงในปี OPQG เนื,องจากการขยายสาขาค้ าปลีกของบริ ษัทฯ ทําให้ กลุ่มลูกค้ าที,เคย
สัง, ซื Aอสินค้ าจากสํานักงานใหญ่เปลี,ยนมาสัง, ซื Aอสินค้ าจากสาขาค้ าปลีก สําหรับประเด็นการค้ าแข่งกับคูแ่ ข่ง
รายอื,น บริ ษัทฯ ยังสามารถค้ าแข่งกับคู่แข่งรายอื,นได้ เนื, องจากบริ ษัทฯ มีจุดแข็งในเรื, องของการบริ ก าร
ราคาและการทําการตลาด
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(2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีการเพิ,มจํานวนพนักงานหรื อไม่เนื,องจากทราบว่าปั จจุบนั
มีการเพิ, มค่าแรงขันA ตํ,า และอยากทราบว่าบริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการกับค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ทA ี, เพิ, มขึนA
ได้ หรื อไม่ นอกจากนี Aอยากทราบว่าสาขาที,ขยายเพิ,มขึ Aน S สาขา บริ ษัทฯ ทําสัญญาในรู ปแบบสัญญาเช่าพื Aนที,
เพื,อประกอบกิจการหรื อสัญญาซื Aอขาย และการจัดตังศู
A นย์กระจายสินค้ าแห่งใหม่ทําให้ ผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ดีขึ Aนหรื อไม่
ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริ ษัท ชี Aแจงว่าบริ ษัทฯ มีการ
เพิ,มจํานวนพนักงานตามจํานวนสาขาที,เพิ,มขึ Aนสําหรับสํานักงานใหญ่มีการเพิ,มจํานวนขึ Aนเล็กน้ อย สําหรับ
ประเด็นเรื, องพื Aนที,สาขา S สาขาที,ขยายเพิ,มขึ Aน บริ ษัททําสัญญาเช่าจํานวน U สาขาและอีก . สาขา เป็ น
การซือA ที, ดินโดยบริ ษัทฯ เพื, อประกอบกิ จการ นอกจากนี นA ายพิ ษณุ ขันติพงษ์ ประธานฯ กล่าวเสริ มว่า
ก่อนที,บริ ษัทฯ จะทําการขยายสาขาจะต้ องทําการสํารวจพื Aนที, และถึงแม้ ในปี ที,ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะ
ไม่ค่อ ยดี กลุ่ม ลูก ค้ าก็ ยัง คงใช้ บ ริ ก ารร้ านสะดวกซื อA ของบริ ษัท ฯ สํ าหรั บ ประเด็น ศูน ย์ ก ระจายสิ น ค้ า
นายพิทยา จิตมาเส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริ ษัท ได้ ชีแA จงว่า บริ ษัทฯ อยู่ใน
ระหว่างปรับปรุ งระบบ และคาดว่าในอนาคตจะมีประสิทธิภาพดียิ,งขึ Aน สามารถรองรับการขยายสาขาของ
บริ ษัทฯ ได้
การลงมติ

วาระนี Aเป็ นวาระแจ้ งเพื,อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที) 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สําหรั บรอบปี บัญชีสิน6 สุดวันที) 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ แถลงต่อที,ประชุมว่า บริ ษัทฯได้ จัดให้ มีการจัดทํางบการเงินสําหรั บรอบปี บัญชี
สิ Aนสุด ณ วันที, 31 ธันวาคม 2560 ซึง, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว จึงเสนอให้ ที,ประชุมผู้ถือหุ้น
พิ จารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจํ าปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.
2535 โดยข้ อมูลสรุ ปทางการเงินของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยสินทรัพย์รวมจํานวน TOG ล้ านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW
จํานวน .GF ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ .P หนี Aสินรวมจํานวน O.U ล้ านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน FG ล้ าน
บาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ SW.U ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน QGF ล้ านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน UF ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ Q.P รายได้ จากการขยายและบริ การจํานวน .,PWT ล้ านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน .PG
ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ .G.U กําไรสุทธิจํานวน Q. ล้ านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน Q ล้ านบาทหรื อคิด
เป็ นร้ อยละ .G.. กําไรต่อหุ้น จํานวน G.GT ล้ านบาท เพิ,มขึ Aนจากปี OPPW จํานวน G.G. ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
.S.U ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทฯ และแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื,อนไขสําหรั บ
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิ น บัญชี กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี
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คณะกรรมการบริ ษัทเสนอเห็นสมควรให้ ที,ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสิ Aนสุด ณ วันที, U. ธันวาคม OPQG ซึง, ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
การลงมติ
วาระนี Aต้ องลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
A
้ ถือหุ้นที,มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้ องกับวาระนี A โดยคําถามและคําตอบ
สรุ ปได้ ดงั นี A
(1) นายอนุ ว่ อ งสารกิ จ ผู้ ถื อ หุ้ น ขอให้ บริ ษั ท ฯ ชี แA จงว่ ามี แ ผนการการลงทุ น ในปี 2561 อย่ างไร เนื, อ งจาก
เมื, อพิ จารณาจากงบการเงิ นแล้ วพบว่ าเงิ นลงทุนชั,วคราวมี จํ านวนลดลง นอกจากนี A ขอให้ บริ ษัทฯ ชี แA จง
วัตถุประสงค์และการลงทุนของเงินกู้ในปี ที,ผ่านมา สําหรั บสินทรั พย์ ที,เพิ,มขึนA มา ได้ แก่ ที,ดินและอาคารของ
สาขาและศูนย์ กระจายสินค้ าที,เพิ,มขึนA มา และเมื,อพิจารณาจากสภาพคล่องปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 2.6 ในปี
2560 คิดเป็ นร้ อยละ 1.7 ส่วนระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี,ยในปี 2559 คิดเป็ น 53 วัน และปี 2560 คิดเป็ น 58 วัน
แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ เก็บเงินจากลูกหนี Aได้ ช้าลง จึงเป็ นสาเหตุให้ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ ลดลงหรื อไม่
ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริ ษัทชี Aแจงว่าเงินลงทุนชัว, คราว
ในปี OPQG เป็ นเงิ น ที, ไ ด้ มาจาก IPO ซึ, ง ใช้ สํ า หรั บ การสร้ างศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า และเปิ ดสาขาใหม่
ซึง, เมื,อพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นว่า สิ Aนปี OPQG หนี Aสินที,เป็ นตัวi สัญญาใช้ เงินเพิ,มขึ Aนประมาณ PG ล้ าน
บาท และต้ นปี OPQ.บริ ษัทฯ ได้ ทําการชําระหนี Aของเงินกู้ยืมชัว, คราวไปบางส่วนเพื,อสํารองไว้ ตอนสิ Aนปี ส่วน
แผนการขยายสาขา บริ ษัท ฯ จะใช้ เ งิ น ทุน หมุน เวี ย นบางส่ วนและเงิ น กู้บ างส่ วน สํ าหรั บ ประเด็น เรื, อ ง
อัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี OPPT เป็ นเงินลงทุนชัว, คราวที,อยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน จึงทําให้ อตั ราส่วนอยู่ที,
U.T เท่า ต่อมาในปี OPPW มีการใช้ เงินในการก่อสร้ างอาคารและอุปกรณ์ จึงทําให้ อตั ราส่วนสภาพคล่อง
ลดลงเหลือ O.Q เท่า แต่สภาพคล่องโดยรวมไม่เป็ นอุปสรรคในการขยายธุรกิจ
เมื,อไม่มีผ้ ูใดสอบถามเพิ,มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที,ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรั บปี
สิ Aนสุดวันที, 31 ธันวาคม 2560
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มติ
ที,ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบการเงินสําหรั บปี สิ Aนสุด ณ วันที, 31 ธันวาคม
2560ตามที,เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี A
เห็นด้ วย
566,700,010 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100

หมายเหตุ

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

บัตรเสีย

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

0

ก่อนการลงมติในวาระที, 3 มีผ้ ูถือหุ้นที,มาเข้ าร่ วมประชุมฯ เพิ,มอีกจํานวน 1 ราย ทําให้ มีจํานวน
ผู้ถื อ หุ้น ที, ม าประชุม และมี สิทธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนก่ อ นลงมติใ นวาระที, 3 เท่ ากับ 111 ราย
มีจํานวนหุ้นรวมทังหมด
A
566,700,010 หุ้น

วาระที) 4
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผล
การดําเนินงานปี 2560
ประธานฯได้ เ สนอให้ ที, ป ระชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ จัด สรรกํ าไรของบริ ษัท ฯ เป็ น ทุน สํ ารองตาม
กฎหมาย และจ่ายเงินปั นผล ซึง, มีรายละเอียดดังนี A
1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 25QG เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน U,011,156.95 บาท ซึง,
คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี 2560 ซึง, มีจํานวน QG,223,139 บาท เพื,อให้
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริ ษัทฯ จะมีทุนสํารองตามกฎหมายทังสิ
A Aน
15,976,609 บาท
2. จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที,มีรายชื,อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที,
W มีนาคม 2561 ซึง, เป็ นวันที,คณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นวันกําหนดรายชื,อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังA สิ Aน 24,000,000 บาทซึ,งบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ วในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรื อเท่ากับ 12,000,000 บาท เมื,อวันที, 29สิงหาคม OPQG จึงคงเหลือเงินปั นผล
ที,จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็ นเงิน 12,000,000 บาทโดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นใน
วันที, .Gพฤษภาคม 2561 ทังนี
A Aอัตราเงินปั นผลที,จ่ายเทียบกับกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 41.95 ซึง, สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
การลงมติ
วาระนี Aต้ องผ่านการลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
A
้ ถือหุ้นที,มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Z:/080006-TP/ CB/ tp/ pnk

19

บริษทั ธนพิริยะ จํากัด(มหาชน)
สํานักงานใหญ่ : 329หมู่ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย #$%&&

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

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้ องกับวาระนี A โดยคําถามและคําตอบ
สรุ ปได้ ดงั นี A
(1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริ ษัทฯ ชี Aแจงว่าเหตุใดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี OPPW
และ OPQG จึงจ่ายในอัตรา 0.03 บาท เท่ากันทังA ที, บริ ษัทฯ มีกําไรเพิ, มขึนA ในปี 2560 อีกทังA เมื,อพิ จารณาจาก
รายงานประจําปี อัตราจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี OPQG เท่ากับร้ อยละ 39.3 แต่ประธานฯ ชี Aแจง
ว่าจ่ายในอัตราร้ อยละ 41.95 จึงอยากสอบถามว่าบริ ษัทฯ จ่ายปั นผลเกิ นกว่านโยบายที,แสดงไว้ ในรายงาน
ประจําปี หรื อไม่ หากในปี นี Aบริ ษัทฯ มีผลกําไรที,เพิ,มขึ Aน จะจ่ายปั นผลเพิ,มขึ Aนกว่าอัตราเดิมหรื อไม่ และเนื,องจาก
เงินสํารองของบริ ษัทฯ มีจํานวนเพิ,มขึ Aน แต่บริ ษัทฯ ยังไม่ชี Aแจงถึงแผนการขยายสาขาในปี 2561จึงอยากทราบ
ว่าบริ ษัทฯ มีแผนการขยายสาขาอย่างไร
ตอบนายพิ ทยา จิ ต มาเส ผู้อํ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น และเลขานุก ารบริ ษัทชี แA จงว่าการจ่ายเงิ น
ปั นผลจะเทียบกับกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ จะเท่ากับร้ อยละ UW.U แต่เมื,อหักเงินสํารองตามกฎหมายจะเท่ากับ
ร้ อยละ S..WP สําหรั บประเด็นการจ่ายเงิ นปั นผลครั งA หน้ า อัตราส่วนการจ่ายเงิ นปั นผลจะขึนA อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการ สําหรับในปี ที,ผ่านมา เนื,องจากบริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการสํารองเงินเพื,อใช้
ในการขยายสาขา จึงทําให้ จ่ายปั นผลในอัตราส่วนเท่าเดิมสําหรั บแผนการขยายสาขาในปี OPQ. บริ ษัทฯ
มีแผนจะขยายสาขาจํานวน P สาขาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา คาดว่าบริ ษัทฯจะมีรายได้ เพิ,มขึ Aน
ประมาณร้ อยละ .G ถึง .P
เมื, อ ไม่มี ผ้ ูใ ดสอบถาม ประธานฯ จึง ขอที, ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรกํ าไรของบริ ษัทฯ
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560
มติ
ที, ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ อ นุ มัติ ก ารจัด สรรกํ า ไรของบริ ษั ท ฯเป็ น ทุ น สํ า รอง
ตามกฎหมายและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560ด้ วยคะแนนเสียงดังนี A
เห็นด้ วย
566,710,010 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100

หมายเหตุ

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

บัตรเสีย

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

0

ก่อนการลงมติในวาระที, 4 มีผ้ ูถือหุ้นที,มาเข้ าร่ วมประชุมฯ เพิ,มอีกจํานวน 1 ราย ทําให้ มีจํานวน
ผู้ถื อ หุ้น ที, ม าประชุม และมี สิทธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนก่ อ นลงมติใ นวาระที, 4 เท่ ากับ 112 ราย
มีจํานวนหุ้นรวมทังหมด
A
566,710,010 หุ้น
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วาระที) 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง6 กรรมการแทนกรรมการที)ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที,ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครังA กรรมการจะต้ องออกจาก
ตําแหน่งอย่างน้ อยจํ านวนหนึ,งในสาม (./U) โดยอัตรา ถ้ าจํ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ไ ด้
ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที,สดุ กับส่วนหนึ,งในสาม (./U)กรรมการที,จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที,
สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันA ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที,อยู่ในตําแหน่งนาน
ที, สุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการซึ,งพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตังA ใหม่ได้ ให้ ที,ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เลือกตังA กรรมการแทนกรรมการที, ออกตามวาระของบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 256. บริ ษัท
มีกรรมการที,ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. ดร. เฉลิมชัย คําแสน
2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี A
3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
ดร. เฉลิมชัย คําแสน นางจุฬารั ตน์ งามเลิศลี A และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ทังA U ท่านเป็ น
กรรมการที,ต้องออกตามวาระได้ ขอออกจากห้ องประชุมเพื,อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติได้ อย่างอิสระ
ประธานฯได้ แจ้ งต่อที,ประชุมว่าเนื, องจากกรรมการทังA U ท่านดังกล่าวเป็ นผู้มีความเหมาะสม
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านธุรกิจอย่างกว้ างขวางเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารบริ ษัทฯ และไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ จํากัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ ที,ประชุมพิจารณาแต่งตังดร.
A เฉลิมชัย คําแสน นางจุฬารั ตน์ งามเลิศลี A
และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง,
การลงมติ
วาระนี Aต้ องผ่านการลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
A
้ ถือหุ้นที,มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สอบถามประเด็ น ที, เ กี, ย วข้ อ งกับ วาระนี กA ่ อ นการลงมติ
เมื,อไม่มีผ้ ูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที,ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
A
,ต้องออกตาม
วาระ
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มติ
ที, ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์ อ นุมัติ แ ต่ง ตังA ดร. เฉลิ ม ชัย คํ าแสน นางจุฬ ารั ต น์
งามเลิศลี A และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ซึ,งเป็ นกรรมการที,ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระโดยที,ประชุมได้ พิจารณาอนุมติเป็ นรายบุคคลดังนี A
5.1 ดร. เฉลิมชัย คําแสน
100
เห็นด้ วย
566,711,210 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ
บัตรเสีย

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

5.2
นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี A
เห็นด้ วย
566,711,210 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

บัตรเสีย

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

5.3

100
0

นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
566,711,210 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

บัตรเสีย

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

เห็นด้ วย

หมายเหตุ

ก่อนการลงมติในวาระที, 5 มีผ้ ูถือหุ้นที,มาเข้ าร่ วมประชุมฯ เพิ,มอีกจํานวน 1 ราย ทําให้ มีจํานวน
ผู้ถื อ หุ้น ที, ม าประชุม และมี สิทธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนก่ อ นลงมติใ นวาระที, 5 เท่ ากับ 113 ราย
มีจํานวนหุ้นรวมทังหมด
A
566,711,210 หุ้น

วาระที) 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้ แจ้ งต่อที,ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
กํ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริ ษัท ฯในปี ที, ผ่ านมา การปฏิ บัติ ง านและความ
รั บผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษัทฯ หรื อใกล้ เคียงกับ
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บริ ษัทฯ ซึง, บริ ษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการทังในรู
A ปของค่าตอบแทนประจําปี และเบี Aยประชุมเท่านันA
โดยไม่มีค่าตอบแทนในรู ปแบบอื,นและสิทธิประโยชน์อื,น ทังนี
A Aคณะกรรมการที,เป็ นผู้บริ หารหรื อได้ รับผลตอบแทน
ในรู ปแบบเงินเดือนจะไม่ได้ รับค่าเบี AยประชุมรายครังA ที,ประชุม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที,ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ในอัตราเช่นเดียวกับ
ปี 2560 โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดําเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาทโดยให้ จ่าย
ในรู ปแบบค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี Aยประชุมเท่านันA โดยไม่มีค่าตอบแทนในรู ปแบบอื,นและสิทธิประโยชน์อื,น ๆ
ซึง, มีรายละเอียดดังนี A
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริ ษัท
20,000/ ครังA / คน
15,000/ ครังA / คน

ค่าเบี Aยประชุม
กรรมการตรวจสอบ
15,000/ ครังA / คน
10,000/ ครังA / คน

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

การลงมติ
วาระนี Aต้ องผ่านการลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังA หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง, มาประชุม
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้ องกับวาระนี A โดยคําถามและคําตอบ
สรุ ปได้ ดงั นี A
A ,
(1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดจึงมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในจํานวนเท่าเดิม ทังที
บริ ษัทมีผลกําไรเพิ,มขึ Aน
ตอบนายพิ ษณุ ขันติพงษ์ ประธานฯ ชี แA จงว่า จํ านวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํ านวนที, คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ วว่าเหมาะสม
(2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า หากเพิ,มจํานวนค่าตอบแทนกรรมการ จะทําให้ เพิ,มแรงจูงใจในการ
ทํางานให้ คณะกรรมการหรื อไม่
ตอบนายพิ ษ ณุ ขัน ติ พ งษ์ ประธานฯ กล่ า วขอบคุณ ผู้ ถื อ หุ้ น ที, ใ ห้ คํ า แนะนํ า และขอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เชื, อ มั,น
ว่าคณะกรรมการทุกคนทํางานด้ วยความตังใจ
A
เมื,อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที,ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
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มติ
ที, ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี 25Q. ตามที,
ประธานเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี A
เห็นด้ วย
566,711,210 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0

บัตรเสีย

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

วาระที)7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง6 ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี
ประธานฯได้ เสนอให้ ที,ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังA นายวิชยั รุ จิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที, 4054 หรื อ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที, 3500 หรื อนายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที, 3495 แห่งบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561
และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,555,000 บาทสําหรับนายยุทธพงษ์
เชื Aอเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที, 9445 ปฏิบตั ิหน้ าที,เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นเวลา P ปี ติดต่อกัน
แล้ ว จึงไม่สามารถเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี นี Aได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ที, กจ.UW/OPST
ทังA นี ผA ้ ู ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท เอเอ็ น เอส ออดิ ท จํ า กัด ได้ เ ป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ในปี
OPPQ-OPQG รวม P ปี และบริ ษัทย่อยในปี OPPF-OPQG รวม S ปี โดยมีนายยุทธพงษ์ เชื Aอเมืองพาน เป็ นผู้สอบบัญชี
ที, ทําหน้ าที, ลงลายมือชื, อรั บรองงบการเงิ น ผู้สอบบัญชี ที,มีรายชื, อข้ างต้ น ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที,เกี,ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
สํ าหรั บ ค่าสอบทานบัญ ชี ร ายไตรมาสและค่ า ตรวจสอบงบการเงิ น ประจํ า ปี OPQ. จํ านวน
1,390,000 บาท และบริ ษัทย่อย จํานวน 165,000 บาท รวมทังสิ
A Aนเป็ นจํานวน 1,555,000 บาท
การลงมติ
วาระนี Aต้ องผ่านการลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
A
้ ถือหุ้นที,มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามประเด็นที,เกี,ยวข้ องกับวาระนี Aก่อนการลงมติ เมื,อไม่มี
ผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที,ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
A ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
มติ
ที,ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังนายวิ
A
ชยั รุ จิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน
เลขที, 4054 หรื อ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที, 3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชี
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ทะเบี ย นเลขที, 3495 จากบริ ษัท เอเอ็น เอส ออดิ ท จํ ากัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ สํ าหรั บ ปี 2561 และ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,555,000 บาทด้ วยคะแนนเสียงดังนี A
เห็นด้ วย
566,355,510 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9372
ไม่เห็นด้ วย

วาระที) 8

355,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

บัตรเสีย

0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ

0.0628

พิจารณาเรื) องอื)น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีเรื, องอื,นพิจารณาเพิ,มเติม

เมื,อได้ การพิจารณาครบทุกวาระแล้ ว ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามเพิ,มเติมและ
เสนอข้ อเสนอแนะ แล้ วจึงขอให้ กรรมการบริ ษัทและเจ้ าหน้ าที,ที,เกี,ยวข้ องตอบคําถามและพิจารณาข้ อเสนอแนะ
ซึง, สรุ ปได้ ดงั นี A
(1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มจะขยายสาขาในปี OPQ. หรื อไม่และจะมีการ
ขยายสาขาไปจังหวัดอื,นนอกจากจังหวัดเชี ยงรายและจังหวัดพะเยาหรื อไม่ และจากสภาวะเศรษฐกิจ
และการแข่ ง ขัน ในตลาดบริ ษัท ฯ มี แ นวโน้ ม จะเติ บ โตอย่ า งไร นอกจากนี กA ารที, บ ริ ษัท ฯ ไม่มี น โยบาย
ที,จะทําอาหารประเภท Ready-to-Eatทังที
A ,มี Margin สูง จะทําให้ บริ ษัทฯ เสียเปรี ยบในการแข่งขันกับร้ าน
สะดวกอื,น ยกตัวอย่างเช่น 7-eleven หรื อไม่
ตอบนายธวัชชัย พุฒิพิริยะประธานกรรมการบริ หารและกรรมการบริ หารความเสี,ยงชีแA จงว่า ในปี OPQ.
บริ ษัทฯ มีนโยบายที,จะขยายสาขาแบบเดิม เนื,องจากบริ ษัทฯ ต้ องการพัฒนาระบบเดิมก่อน หากบริ ษัทฯ
ขยายสาขาโดยไม่ได้ ศกึ ษาข้ อมูลให้ รอบคอบก่อน อาจก่อให้ เกิดความเสียหายในปี OPQ. บริ ษัทฯ จึงมีแผน
ที,จะขยายสาขาจํานวนP สาขา ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาก่อน ส่วนการขยายสาขาไปยังจังหวัด
อื,นจะต้ องมีการวางแผนที,ดีและใช้ ระยะเวลาในการศึกษาข้ อมูล ซึ,งทิศทางการเจริ ญเติบโตของจังหวัด
เชียงรายในอีก U ปี ข้างหน้ านันมี
A แนวโน้ มเติบโตอย่างรวดเร็ ว เนื,องจากจังหวัดเชียงรายเป็ นจังหวัดที,อยู่ติด
ชายแดน จึ ง เป็ น แหล่ ง การลงทุ น จะเห็ น ได้ ว่ า ร้ านค้ า Modern Trade หรื อ ร้ านค้ า ปลี ก ย่ อ ยอื, น มี ผ ล
ประกอบการที,ขาดทุน แต่บริ ษัทฯ ยังคงมีผลกําไรในปี ที,ผ่านมา อย่างไรก็ดีการลงทุนของภาคเอกชนต้ อง
ขึ นA อยู่ กับ ภาครั ฐ ด้ ว ยนอกจากนี บA ริ ษั ท ฯ มี แ ผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที, แ ตกต่ า งจาก 7-eleven เนื, อ งจาก
ไม่ ต้ อ งการที, จ ะแข่ ง ขัน กัน เอง แต่ ต้ อ งการที, จ ะดึง ดูด ลูก ค้ า จากร้ านค้ า ประเภท Modern Trade และ
ยกระดับร้ านค้ าปลีก โดยในอนาคตหากบริ ษัทฯ มีจํานวนสาขาที,มากขึนA บริ ษัทฯ อาจพิจารณาดําเนิ น
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ธุรกิจแบบ 7-eleven แต่ปัจจุบันบริ ษัทฯ มีแผนที,จะพัฒนาสาขาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาให้
มั,นคง จากนันA ค่อยขยายสาขาไปยังจังหวัด อื,น สําหรั บนโยบายที, จะทํ าอาหารประเภท Ready-to-Eat
ปั จจุบนั ยังไม่อยู่ในแผนดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีเพียงอาหารแช่แข็งเท่านันA
(2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ,มเติมว่า เนื,องจากปั จจุบนั รัฐบาลมีการส่งเสริ มการท่องเที,ยวใน
จังหวัดเชี ยงรายซึ,งเป็ นเมืองรองประกอบกับมีนักลงทุนชาวจี นมาลงทุนจํ านวนมาก จึงอยากทราบว่า
กระแสการท่องเที,ยวในจังหวัดเชียงรายเป็ นอย่างไร และจะส่งผลถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ หรื อไม่
นอกจากนี ทA ี, บริ ษัทฯ ขยายสาขาเพิ, ม อยากทราบว่าปั จจุบันประชากรและนักลงทุนในจังหวัดเชียงราย
มีจํานวนเพิ,มขึ Aนหรื อไม่ เนื,องจากบริ ษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ,มขึ Aน ซึง, หากจํานวนประชากรและนักลงทุน
มีจํานวนเท่าเดิมจะเป็ นการดึงกลุม่ ลูกค้ าของร้ านค้ าท้ องถิ,น
ตอบนายธวัชชัย พุฒิพิริยะประธานกรรมการบริ หารและกรรมการบริ หารความเสี,ยงชี แA จงว่า นโยบาย
ส่ง เสริ ม การท่ อ งเที, ย วเมื อ งรอง ไม่มี ผ ลกระทบต่อ การท่ อ งเที, ยวในจัง หวัด เชี ย งราย เนื, อ งจากจัง หวัด
เชียงรายเป็ นแหล่งธุรกิจการค้ ามากกว่าเป็ นแหล่งธุรกิจท่องเที,ยว สําหรั บประเด็นเรื, องการดึงกลุ่มลูกค้ า
ของร้ านค้ าท้ องถิ,น บริ ษัทฯ มีนโยบายดึงกลุ่มค้ าของร้ านค้ า Modern Trade มากกว่าที,จะเป็ นการดึงกลุม่
ลูก ค้ าของร้ านค้ าท้ อ งถิ, น ในทางกลับ กัน บริ ษัท ฯ ร่ วมมื อ กับ ร้ านค้ าท้ อ งถิ, น ในการแข่ ง ขัน กับ ร้ านค้ า
Modern Trade ส่งผลให้ จงั หวัดเชียงรายยังคงมีร้านค้ าท้ องถิ,นจํานวนมาก
(3) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ,มเติมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายในการขยาย SKU หรื อไม่
ตอบ นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการบริ หารความเสี,ยง ชีแA จงว่า ปั จจุบัน
ยังไม่สามารถขยาย SKU ได้ เนื,องจากยังติดข้ อกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย จึงต้ องรอให้ มีการปรับ
ผังเมืองจังหวัดเชียงรายในอนาคตก่อน ดังนันA ปั จจุบนั บริ ษัทฯ จึงใช้ นโยบายในการขยายสาขาแทนการ
ขยาย SKU
(4) นายธเณศ เฮงตระกูลสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การขยายสาขาที,มีนโยบาย payback period U-S ปี และ
IRR มากกว่าร้ อยละ OG จึงขอให้ บริ ษัทฯ ชีแA จงว่า การขยายสาขาในช่วง O-U ปี ที,ผ่านมานันA เป็ นไปตาม
นโยบายดังกล่าวหรื อไม่ และสอบถามถึงค่าใช้ จ่ายของคลังสินค้ าใหม่ที,เกิดขึ Aนในปี ที,ผ่านมา เป็ นค่าเสื,อม
ราคา และค่าพนักงานจํานวนเท่าไหร่ และสาเหตุที,ทําให้ คลังสินค้ าใหม่ยงั ไม่สามารถใช้ งานได้ คืออะไร
ตอบนายพิ ทยา จิ ตมาเส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ นและเลขานุการบริ ษัท ชี แA จงว่ามีบางสาขา
ที,เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว สําหรับค่าเสื,อมราคาในปี OPQ. บริ ษัทฯ จะทยอยรับรู้ ตงแต่
ั A ช่วงไตรมาสที, U
ของปี และคาดว่าค่าเสื,อมราคาทังA ปี จะอยู่ที,ประมาณ Q-F ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายพนักงานอีกบางส่วน
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สําหรับเรื, องคลังสินค้ าใหม่ ยังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบให้ สามารถรองรับการขยายสาขาได้ มากขึ Aนในอนาคต
เนื, องจากระบบศูนย์ กระจายเดิ มยังกระจัดกระจายและไม่ส ามารถติด ตามข้ อ มูลจํ านวนมาก แต่ทังA นี A
บริ ษัทฯมีความมัน, ใจว่า ระบบศูนย์กระจายสินค้ าใหม่จะดีกว่าระบบเดิม
(5) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ,มเติมว่า การขึ Aนราคาของนํ Aามันส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ หรื อไม่
ตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริ ษัท ชี Aแจงว่าส่งผลกระทบต่อ
ค่าขนส่งสินค้ าของบริ ษัทฯ บางส่วน
เมื,อไม่มีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นแล้ ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา16.00 น.
ลงชื,อ .................................................ประธานที,ประชุม
(นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ )

Z:/080006-TP/ CB/ tp/ pnk
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1. นายแพทย์ พษิ ณุ ขันติพงษ์

* ปี

อายุ
สัญชาติ

ไทย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที DDE/EFDG สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (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
-วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรี เวชศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ประวัติการทํางาน
2557 – ปัจจุบนั

2556 – ปัจจุบนั
2557 – 2558
2555 – 2557

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพัฒนา
รองประธานคนทีD อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
คณะทีปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ผูอ้ าํ นวยการ

บมจ. ธนพิริยะ

โรงพยาบาลน่าน
ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลน่าน

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัoง

กรรมการและกรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

G ปี (ข้อมูล ณ วันที D ธันวาคม E *D)
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จํานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที D ธันวาคม
2561

ไม่มี
0.06% (คิดเป็ นจํานวนหุน้ เท่ากับ 5FF,FFF หุน้ กรณี นบั รวมนาง
พัชรี ขันติพงษ์)

ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี E *D

คณะกรรมการบริ ษทั */* ครัoง
คณะกรรมการตรวจสอบ / ครัoง

ส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครัoงนีo

เป็ นผูท้ ีได้รับการเสนอชือให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในวาระที

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน เห็นว่านายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ มี
คุณสมบัติการเป็ นกรรมการ ตามทีกําหนดไว้ตามกฎหมายทีเกียวข้อง
ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อืน
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืนทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง E ปี ทีผ่านมา
- เป็ นกรรมการทีมีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ DF ปี ทีผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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2. นางอมร พุฒิพริ ิยะ
อายุ

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตําแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี ยง/ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี เภสัชกรรมมหาวิทยาลัยมหิ ดล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที 111/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประวัติการทํางาน
2558 – ปัจจุบนั

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี ยง
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ
กรรมการ

บมจ. ธนพิริยะ

บจ. ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ตo ี 2013

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัoง

กรรมการ

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

4 ปี (ข้อมูล ณ วันที D ธันวาคม 2561)

จํานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที D ธันวาคม
2561

30.73% (คิดเป็ นจํานวนหุน้ เท่ากับ EG ,wFF,1FF หุน้ )
65.10% (คิดเป็ นจํานวนหุน้ เท่ากับ 520,800,100 หุน้ กรณี นบั รวม
นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ และด.ช.ธนภัทร พุฒิพิริยะ)

ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี E561

คณะกรรมการบริ ษทั 6/6 ครัoง
คณะกรรมการบริ หาร 7/7 ครัoง

ส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครัoงนีo

เป็ นผูท้ ีได้รับการเสนอชือให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในวาระที

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน เห็นว่านางอมร พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติการ
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เป็ นกรรมการ ตามทีกําหนดไว้ตามกฎหมายทีเกียวข้อง ข้อบังคับ
บริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อืน
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :

- กิจการอืนทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ตo ี EFD
จํากัด
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง E ปี ทีผ่านมา
- เป็ นกรรมการทีมีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา :
เป็ นกรรมการบริ หาร
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที
ได้อย่างอิสระ :
มี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ DF ปี ทีผ่านมา :

ไม่มี
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คํานิยามของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ดังนี1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั-งนี- นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี เกี ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั-นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั-งนี- ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่วนราชการซึงเป็ นผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั-ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั-งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั-งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั-น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที
ได้รับการแต่งตั-งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตั-งขึ-นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

32

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที

8. ไม่ประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนทีมีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที
ปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั อืน
ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื อง ข้อพึงปฏิ บตั ิสําหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดีซึง
จะเป็ นการสร้างความเชือมันให้เกิดขึ;นแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ีเกียวข้องกับทุกฝ่ าย และเพือให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม เพือให้ผูถ้ ือหุ ้น
ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั;งนี; เนืองจากผูถ้ ือหุน้ บางรายอาจยังไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิทีนํามาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ จึงขอสงวนสิ ทธิทีจะผ่อนผันการยืนเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามทีบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ หนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
ในกรณี ของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจัดทําขึ;นในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชือโดยโนตารี พบั บลิค
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ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรื อหลักฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานที
ประชุมได้ต; งั แต่เวลา 12.30 น. ของวันที 23 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณี ทีผูถ้ ื อหุ ้นที ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ เพือเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในนามของผูถ้ ื อหุ ้น โดยจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะที ระบุขอ้ ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) เลขที 329 หมู่ที G ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย
57100
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ข้ อบังคับบริษัทเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
หมวด ข้อ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี6
(1) จํานวนหุน้ ทีผูม้ อบฉันทะนั6นถืออยู่
(2) ชือผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) ครั6งทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. การดําเนินการประชุม
หมวด ข้อ ;
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั6น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา พร้อมทั6งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนาย
ทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (=) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคํา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม ( ) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม ( ) วัน
หมวด ข้อ ;@
กิจการทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี6
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลหรื องบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ6นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั6งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั6งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืนๆ
หมวด ข้อ =
ประธานกรรมการเป็ นประธานที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที ประชุ ม หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
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3. องค์ ประชุม
หมวด ข้อ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยีสิ บห้า (I ) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั6งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสาม
(J/ ) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท6 งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั6งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (J) ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั6นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั6นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้
ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (=) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั6งหลังนี6 ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์
ประชุม
4. การลงคะแนนเสียง
หมวด ข้อ L
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นทีตนถืออยูโ่ ดยถือว่า หนึ ง (J) หุ ้น มีหนึ ง (J)
เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าห้า ( ) คน ร้องขอ และที ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั6นให้เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุมกําหนด
หมวด ข้อ M
มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั6นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี6
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ6นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี6ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี6 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ( /;) ของจํานวนเสี ยงทั6งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั6งหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซื6อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี ยวกับ การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั6ง หมดหรื อ บางส่ ว นที สํา คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการร่ วมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิมทุน การลดทุน และการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบ หรื อเลิกบริ ษทั
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5. การแต่ งตั.งกรรมการ
หมวด ; ข้อ J
ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ ง ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า ห้า ( ) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ ง
หนึง (J/I) ของจํานวนกรรมการทั6งหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั6งกรรมการด้วยกันเป็ น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอืนตามทีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการ
มีหน้าทีตามข้อบังคับในกิจการซึงประธานกรรมการมอบหมาย
หมวด ; ข้อ J=
ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั6งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี6
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ทีตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูเ่ ลือกตั6งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที
เลือกตั6งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั6งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั6งในครั6งนั6น ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตั6งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั6งในครั6งนั6น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี6ขาด
หมวด ; ข้อ JL
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั6ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม (J/ ) โดย
อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (J/ )
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั6น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี6อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที -) พ.ศ..--/
----------------เขียนที ..........................................................................
วันที ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ าพเจ้ า ........................................................................................ สัญชาติ .........................................
อยู่บ้านเลขที ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
7 7นรวม ................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี 7
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(<) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บ้านเลขที ..............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(=) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บ้านเลขที ..............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(>) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บ้านเลขที ..............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี =@A2 ในวันอังคาร ที 23 เมษายน พ.ศ.=@A2 เวลา <B.CC น. ณ ห้ องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้ าพระยา
ปาร์ ค เลขที ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน7 ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีกําหนดรายการต่ างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ,) พ.ศ.-,,.
----------------เขียนที ..........................................................................
วันที ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ าพเจ้ า ........................................................................................ สัญชาติ .........................................
อยูบ่ ้ านเลขที ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
8 8นรวม .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี 8
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(=) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(>) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(?) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี '(62 ในวันอังคารที 23 เมษายน พ.ศ.'(/2 เวลา 01.22 น. ณ ห้ องธาราเทพ อาคารธาราเทพ
ฮอลล์ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค เลขที '18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง8 นี 8 ดังนี 8
วาระที = เรื อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี >AB1
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 8
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
เห็นด้ วย
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วาระที > เรื อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี >AB1
วาระที ? เรื อง พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ 8นสุดวันที ?= ธันวาคม >AB1
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 8
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
เห็นด้ วย

วาระที E เรื อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี >AB1
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 8
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที A เรื อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
8
ต้ องออกตามวาระ
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 8
การแต่งตังกรรมการทั
8
งชุ
8 ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
8
นรายบุคคล
ชือกรรมการ นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
ไม่เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชือกรรมการ นางอมร พุฒิพิริยะ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที B เรื อง พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 8
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที เรื อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
8 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 8
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที 8 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
(ค)
(ง)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 8
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที 9 เรื อง พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 8
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
เห็นด้ วย

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี 8 ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
8 ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไข
เปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมะติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการ
ตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
นรายบุคคล
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
8
อกตังกรรมการทั
8
8งชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
8
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ปิ ดอากรแสตมป์ IN บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง- ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ.6557
----------------เขียนที ..........................................................................
วันที ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ าพเจ้ า ........................................................................................ สัญชาติ .........................................
อยูบ่ ้ านเลขที ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ...........................................................................
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
D Dนรวม .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี D
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(H) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(I) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(J) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี IKLI ในวันอังคารที IJ เมษายน พ.ศ.IKLI เวลา HM.NN น. ณ ห้ องธาราเทพ อาคารธาราเทพ
ฮอลล์ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค เลขที IMO ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังD นี D ดังนี D
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
D
ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ ........................ หุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ..................... หุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................เสียง
ัD
............................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังD นี D ดังนี D
วาระที H เรื อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี IKLH
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี D
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที I เรื อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี IKLH
วาระที J เรื อง พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ Dนสุดวันที JH ธันวาคม IKLH
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี D
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที M เรื อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี IKLH
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี D
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที K เรื อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
D
ต้ องออกตามวาระ
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี D
การแต่งตังกรรมการทั
D
งชุ
D ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
D
นรายบุคคล
ชือกรรมการ นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชือกรรมการ นางอมร พุฒิพิริยะ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที L เรื อง พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี D
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที O เรื อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
D ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี D
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที 8 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
(ค)
(ง)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี D
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
เห็นด้ วย

วาระที V เรื อง พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี D
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี D ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
D ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไข
เปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมะติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการ
ตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใD ช้ เฉพาะกรณี ทีผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังD ให้ คัสโตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านันD
2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(H) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(I) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถื อหุ้น ที มอบฉั นทะจะต้ องมอบฉั นทะให้ ผ้ ูรับมอบฉั นทะเพี ย งรายเดีย วเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสีย งลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
นรายบุคคล
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
D
อกตังกรรมการทั
D
งชุ
D ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
D
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีรุ บไุ ว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. นายแพทย์ พษิ ณุ ขันติพงษ์

ปี

อายุ
สัญชาติ

ไทย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที EEF/FGEH สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (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
-วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรี เวชศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ประวัติการทํางาน
2557 – ปัจจุบนั

2556 – ปัจจุบนั
2557 – 2558
2555 – 2557
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพัฒนา
รองประธานคนทีE อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
คณะทีปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ผูอ้ าํ นวยการ

บมจ. ธนพิริยะ

โรงพยาบาลน่าน
ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลน่าน

H ปี (ข้อมูล ณ วันที mE ธันวาคม F E)
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จํานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม
2561

ไม่มี
0.06% (คิดเป็ นจํานวนหุน้ เท่ากับ 5GG,GGG หุน้ กรณี นบั รวมนาง
พัชรี ขันติพงษ์)

ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี F E

คณะกรรมการบริ ษทั / ครัsง
คณะกรรมการตรวจสอบ / ครัsง

ส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครัsงนีs

เป็ นผูท้ ีได้รับการเสนอชือให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในวาระที

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อืน
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืนทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง F ปี ทีผ่านมา
- เป็ นกรรมการทีมีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา :
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย) :
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที
ไม่มี
ได้อย่างอิสระ :
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ EG ปี ทีผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
2. ดร.วัฒนา ยืนยง
อายุ

v ปี

สัญชาติ

ไทย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที5 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทํางาน
2558 – ปั จจุบนั

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
รองอธิการบดี

บมจ. ธนพิรยิ ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

H ปี (ข้อมูล ณ วันที mE ธันวาคม F E)

จํานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม
2561

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี F E

คณะกรรมการบริ ษทั / ครัsง
คณะกรรมการตรวจสอบ /5 ครัsง

ส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครัsงนีs

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อืน
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืนทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :
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ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
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การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง F ปี ทีผ่านมา
- เป็ นกรรมการทีมีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ EG ปี ทีผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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