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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของ
บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ธนพิ ริ ย ะ จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้ จั ด ให้ มี ก ำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้ นประจ ำปี 2562 เมื่ อ
วันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 นำฬกิ ำ ณ ห้ องธำรำเทพ อำคำรธำรำเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้ ำพระยำปำร์ ค เลขที่
247 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร โดยมีนำยแพทย์พษิ ณุ ขันติพงษ์ เป็ นประธำนในที่ประชุม
และมีกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้เข้ ำร่วมประชุมอื่น ๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
กรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุม
1. นำยแพทย์พษิ ณุ ขันติพงษ์
2. ดร.วัฒนำ ยืนยง

3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน
4.
5.
6.
7.

นำยธวัชชัย พุฒิพริ ิยะ
นำงอมร พุฒิพริ ิยะ
นำงจุฬำรัตน์ งำมเลิศลี ้
นำงสำวบุษกร ถัดทะพงษ์

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิ ส ระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิ ส ระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร

กรรมกำรของบริ ษัทฯ ทั ้ง 7 ท่ำนข้ ำงต้ นเข้ ำร่ วมประชุมครบ 7 ท่ำน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมกำร
ของบริ ษัทฯ
ผู้บริหำรที่เข้ ำร่วมประชุม
นำยพิทยำ จิตมำเส

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน / เลขำนุกำรบริษัท

ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ
1. นำยวิชยั รุจิตำนนท์
2. นำงสำวโสรยำ วงศ์จนั ทร์ ติ ้บ
3. นำยชำติพร บำรมี
4. นำยภุชงค์ ตัณฑุมำศ
5. นำยธนวัฒน์ ป้อมบุบผำ
6. นำงสำวทรำยทอง ผดุงทอง

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
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ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ มำเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริ ษัทฯ และแถลงว่ำมีผ้ ถู ือหุ้น
เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยกำรรั บมอบฉันทะทัง้ สิน้ 63 ท่ำน นับจำนวนหุ้นได้ 598,929,202 หุ้น คิดเป็ นร้ อ ยละ
74.8662 ของจำนวนหุ้นซึ่งได้ จำหน่ำยแล้ ว และเป็ นผู้มีสทิ ธิออกเสียง จึงครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้ อบังคับของบริษัทฯ
ประธำนฯ จึงเปิ ดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้ เชิญผู้ถือหุ้นรับฟั งคำชี ้แจงเรื่ องวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี ้
1. กำรออกเสียงโหวตในแต่ละวำระ ทุกท่ำนสำมำรถออกเสียงได้ ตำมจำนวนหุ้นที่มี หรื อตำมจำนวนหุ้นที่ได้ รับ
มอบฉันทะมำ โดยถือว่ำ 1 หุ้นเท่ำกับ 1 คะแนนเสียง โดยในกำรโหวตจะไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยก กำร
ลงคะแนนเสียงได้ เว้ นแต่เป็ นผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. หรื อคัสโตเดียนที่ทำหน้ ำที่ดแู ลหลักทรัพย์ให้ แก่นกั ลงทุนต่ำงประเทศ
สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ทำกำรระบุกำรลงคะแนนมำแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะต้ องลงคะแนนตำมที่ผ้ ู
มอบฉันทะระบุไว้ โดยในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้ ดงั ต่อไปนี ้ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
2. เจ้ ำหน้ ำที่ลงทะเบียนจะทำกำรพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สำหรับกรณี ดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มำด้ วยตนเอง หรื อ
2.2 ผู้รับมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ได้ รับกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณี ที่ผ้ มู อบฉันทะให้ สิทธิผ้ รู ับมอบ
ฉันทะลงคะแนนเสียงแทนได้ ในวำระที่ระบุ
3. เจ้ ำหน้ ำที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนนในกรณี ที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ แล้ ว
โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุมแทนและออกเสียงให้ ตรงตำมที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์
4. ก่อนเรี ยกเก็บบัตรคะแนนเพื่อทำกำรอนุมตั ิ ในแต่ละวำระ ผู้เข้ ำร่ วมประชุมสำมำรถสอบถำมรำยละเอี ยดที่
เกี่ยวข้ องกับวำระนัน้ ๆ ได้ โดยในกรณี ที่ ผ้ เู ข้ ำร่ วมประชุมต้ องกำรสอบถำม กรุณำยกมือขึ ้นและแจ้ งชื่อนำมสกุลพร้ อมทัง้
ชี ้แจงว่ำเป็ นผู้ถือหุ้นที่มำด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
5. ในกำรนับคะแนน บริษัทฯจะนำระบบบำร์ โค้ ดมำใช้ ในกำรนับคะแนนเสียงเพื่อควำมรวดเร็ วในกำรประมวลผล
กำรนับคะแนนเสียง กำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะนำคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และ
บัตรเสีย หักออกจำกจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ออกเสียง ทังในที
้ ่ประชุมและที่มอบฉันทะ
6. หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนกำรปิ ดประชุมและประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียงในวำระที่เหลือ ขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนพร้ อมลงลำยมือชื่อให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนออกจำกห้ องประชุม บริษัทฯ
จะทำกำรบันทึกคะแนนเสียงของท่ำนไว้
7. ผลกำรนับคะแนนจะประกำศหลังจำกท่ำนประธำนฯ ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่ละ
วำระ ผลกำรนับคะแนนจะรวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิให้ ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณี ที่
ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ ลว่ งหน้ ำผ่ำนทำงผู้รับมอบฉันทะ
8. กรณีที่ผลกำรลงคะแนนเท่ำกัน ประธำนฯ จะทำกำรโหวตเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็ นกำรชี ้ขำด
9. บัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงมติเห็นด้ วย ให้ นำส่งคืนก่อนออกจำกห้ องประชุม
ในส่วนของวำระกำรประชุม ประธำนฯจะดำเนินกำรประชุมตำมวำระที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมตำมลำดับ โดย
มติของที่ประชุมจะต้ องประกอบไปด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

Z:/ 084550-SP

2

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100

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

กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง จะใช้ มติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้ น
วำระที่ 6 เรื่ องพิจำรณำอนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำร จะใช้ มติไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุม และวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิ แก้ ไข เพิ่มเติม ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้ อ 39 จะต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้ถือหุ้นที่ เข้ ำร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวำระที่ 2 เรื่ อง
พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เป็ นวำระแจ้ งเพื่อทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
ในกำรส่ง หนังสือเชิญประชุม นัน้ บริ ษัท ฯ ได้ ส่งหนังสือ เชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทำงไปรษณี ย์ ลงประกำศใน
หนังสือพิมพ์ และลงรำยละเอียดกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เมื่อ ไม่มีผ้ ถู ื อ หุ้นท่ำนใดมีข้อ สงสัยในกำรลงคะแนนเสียงแล้ ว ประธำนฯ จึงขอเริ่ มกำรประชุมเพื่อ พิจ ำรณำ
ระเบียบวำระต่ำง ๆ ตำมที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ประธำนได้ เ สนอรำยงำนกำรประชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่ ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 11 เมษำยน 2561
รำยละเอียดตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ได้ แนบมำด้ วยกับหนังสือเชิญประชุม ให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรอง
การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนีก้ ่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม
เพิม่ เติม ประธำนฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
11 เมษำยน 2561
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
หมายเหตุ
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599,084,802
599,084,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นที่มำเข้ ำร่ วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 2 รำย ทำให้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น
ที่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 1 เท่ำกับ 65 รำย มีจ ำนวนหุ้นรวม
ทังหมด
้
599,084,802 หุ้น
3
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
ประธำนฯ ได้ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทได้ มีกำรเปิ ด
สำขำเพิม่ จำนวน 5 สำขำ รวมเป็ น 24 สำขำ ณ สิ ้นปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้ รวมจำนวน 1,779.8 ล้ ำนบำท โดยมีกำไรสุทธิตำม
งบกำรเงินรวมจำนวน 65.1 ล้ ำนบำท รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจำปี ที่ได้ แนบมำพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ธนพิริยะ ได้ เข้ ำร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต” และได้ รับกำรรับรองแล้ วในปี
2561 เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุง่ มัน่ ในกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ ธนพิริยะ มีนโยบำย แนว
ปฏิบตั ิ และข้ อกำหนดในกำรดำเนินกิจกำรที่เหมำะสม ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และพัฒนำสู่องค์กรแห่งควำม
ยัง่ ยืน เป็ นร้ ำนค้ ำปลีกท้ องถิ่นของคนไทย ที่เติบโตเคียงคูเ่ ศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยัง่ ยืนได้
การลงมติ วำระนี ้เป็ นวำระแจ้ งเพื่อทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ก่อนกำรลงมติ โดยคำถำมและคำตอบ
สรุปได้ ดงั นี ้
(1)

คุณเพียงใจ ชีวภำพ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ทำไมค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยถึงเพิม่ ขึ ้นสูงโดยเพิม่ ขึ ้นเกือบ
ล้ ำนบำท ในขณะที่รำยได้ เพิม่ ขึ ้น 178 ล้ ำนบำท

20

ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท ชี ้แจงว่ำ ในปี 2561 บริษัทฯ
มีกำรเปิ ดสำขำเพิม่ ประมำณ 5 สำขำ ทำให้ ในช่วงที่บริษัทฯ ขยำยสำขำรำยได้ จึงยังไม่เพิม่ ขึ ้นเต็มที่ แต่คำ่ ใช้ จ่ำย
เช่น ค่ำเสื่อมรำคำหรื อค่ำใช้ จ่ำยพนักงำน ยังคงเพิม่ ขึ ้นในแต่ละสำขำประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจในช่วงปี 2561
ไม่ดี ส่งผลให้ ยอดขำยต่ำเมื่อเทียบกับค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยที่เพิ่มขึ ้น
(2)

คุณเพียงใจ ชีวภำพ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยไม่เกี่ยวข้ องกับค่ำเสื่อ มรำคำ ค่ำเสื่อ ม
รำคำจะเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท ชี ้แจงว่ำ ถ้ ำในกรณีสำขำจะ
ถื อ ว่ำ เป็ นค่ำเสื่อ มรำคำและจะรวมไปเป็ นค่ำ ใช้ จ่ำยในกำรขำย หำกเป็ นกรณี สำนักงำนใหญ่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

(3)

คุณเพียงใจ ชีวภำพ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเพิ่มขึ ้นประมำณ 10 ล้ ำนบำท เพรำะ
อะไร
ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญ ชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท ชี แ้ จงว่ำ เป็ นค่ำใช้ จ่ำย
สำหรับกำรสนับสนุนสำขำ และค่ำเสื่อมรำคำที่บริ ษัท ฯ ย้ ำยศูนย์กระจำยสินค้ ำในช่วงประมำณกลำงปี 2560

Z:/ 084550-SP
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ทำให้ ค่ำเสื่อมรำคำของศูนย์กระจำยสินค้ ำยังเข้ ำไม่ ครบปี ซึ่งในปี 2561 ศูนย์กระจำยสินค้ ำได้ ดำเนินกำรมำ
ครบ 1 ปี ซึ่งมีคำ่ เสื่อมรำคำอยู่ที่ประมำณ 6-7 ล้ ำนบำท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธำนฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ใิ น
กำร
ประชุมสำมัญประจำปี ตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
การลงมติ วำระนี ้ต้ องลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ก่อนกำรลงมติ โดยคำถำมและคำตอบ
สรุปได้ ดงั นี ้
(1)

คุณ ขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือ หุ้น สอบถำมว่ำ ผลดำเนินงำนในปี 2561 ในส่วนของค่ำ Same Store Sales
Growth ในช่วงไตรมำสที่ 3 และ 4 มีตวั เลขที่ลดลงและติดลบ อยำกทรำบว่ำเกิดจำกเศรษฐกิจไม่ดี มีคแู่ ข่งทำง
กำรค้ ำ หรื อ มีผลกระทบหรื อ ปั จ จัยอะไร โดยแนวโน้ มในปี นี ห้ รื อ ในไตรมำสที่ 1 ที่ ผ่ำนมำดีขึน้ หรื อ ยังติดลบ
เหมือนเดิม
ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญ ชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท ชี แ้ จงว่ำ ในส่วนของค่ำ
Same Store Sales Growth ในช่วงไตรมำสที่ 3 และ 4 โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสที่ 4 ลดลงค่อนข้ ำงเยอะกว่ำไตร
มำสอื่นเนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี และอีกส่วนหนึ่งบริ ษัท ฯ มีกำรขยำยสำขำ ที่ไปแชร์ สำขำเก่ำ ทำให้ ค่ำ
Same Store Sales Growth ลดลงในช่วงไตรมำสที่ 4 และสำหรั บช่วงต้ นปี ยังไม่ดีขึน้ สำหรั บค่ำ Same Store
Sales Growth

มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

Z:/ 084550-SP

599,084,802
599,084,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

5

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติจัดสรรกาไรของบริษัทเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการ
ดาเนินงานปี 2561
ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรกำไรของบริ ษัทเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปั น
ผล ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้
1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 3,202,470.18 บำท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 5
ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 64,049,404 บำท เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของ
กฎหมำย ภำยหลังจำกกำรจัดสรรดังกล่ำว บริษัทฯ จะมีทนุ สำรองตำมกฎหมำยทังสิ
้ ้น 19,179,078.89 บำท
2. จ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ร ำยชื่ อ ปรำกฏอยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้ น ณ วัน ที่
8 มีนำคม 2562 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมกำรกำหนดให้ เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตรำ
หุ้นละ 0.035 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 28,000,000 บำท ซึ่งบริษัทฯ ได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้ วในอัตรำหุ้น
ละ 0.015 บำท หรื อเท่ำกับ 12,000,000 บำท เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 จึงคงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ำยอีกในอัตรำหุ้นละ
0.020 บำท รวมเป็ นเงิน 16,000,000 บำท โดยกำหนดจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 ทังนี
้ ้อัตรำ
เงินปั นผลที่จ่ำยเทียบกับกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลักหักภำษี เงินได้ นิตบิ ุคคลและทุนสำรองตำมกฎหมำยปี
2561 เท่ำกับร้ อยละ 46.29 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทฯ
การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนีก้ ่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั น
ผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2561
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อ นุมตั ิกำรจัดสรรกำไรของบริ ษัทฯ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและอนุมัติ
กำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2561
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม
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599,084,802
599,084,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562
ประธำนฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรจะต้ องออกจำกตำแหน่งอย่ำง
น้ อยจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัท ฯ นัน้
ให้ จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรซึ่ง
พ้ นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระของ
บริษัทฯ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจำนวน 2 ท่ำน ได้ แก่
1. นำยแพทย์พษิ ณุ ขันติพงษ์
2. นำงอมร พุฒิพริ ิยะ
นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ และนำงอมร พุฒิพิริยะ ทัง้ 2 ท่ำนเป็ นกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระได้ ขอออกจำก
ห้ องประชุมเพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติได้ อย่ำงอิสระ
ประธำนฯ ได้ แ จ้ ง ต่อ ที่ ป ระชุม ว่ำ เนื่ อ งจำกกรรมกำรทัง้ 2 ท่ ำ นดัง กล่ำ วเป็ นผู้มี ค วำมเหมำะสม ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ด้ำนธุรกิจ อย่ำงกว้ ำงขวำงเป็ นประโยชน์ ต่อ กำรบริ หำรบริ ษัทฯ และไม่มีคุณ สมบัติ
ต้ องห้ ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จำกัด
พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจ ำรณำแต่งตัง้ นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ และนำงอมร พุฒิพิริยะ กลับเข้ ำมำด ำรง
ตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ อ งกับวำระนีก้ ่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ต้องออกตำมวำระ
ม ติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำแล้ ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ นำยแพทย์ พิ ษ ณุ ขั น ติ พ งษ์ และนำ งอ มร
พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็ นกรรมกำรที่ ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอี กวำระ โดยที่
ประชุมได้ พจิ ำรณำอนุมตั เิ ป็ นรำยบุคคลดังนี ้
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หมายเหตุ

นายแพทย์ พษิ ณุ ขันติพงษ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

นางอมร พุฒพ
ิ ริ ิยะ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 5 มีผ้ ถู ือหุ้นที่มำเข้ ำร่วมประชุมฯ เพิม่ อีกจำนวน 2 รำย ทำให้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 5 เท่ำกับ 67 รำย มีจำนวนหุ้นรวม
ทังหมด
้
599,682,802 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ประธำนได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผู้พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในปี ที่ผำ่ นมำ กำรปฏิบตั งิ ำน และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดย
เปรี ยบเทียบอ้ ำงอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับ บริ ษัทฯ หรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้ แก่กรรมกำรทัง้ ในรู ปของค่ำตอบแทนประจำปี และเบีย้ ประชุมเท่ำนัน้ โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรู ปแบบอื่ นและสิทธิ
ประโยชน์อื่น ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำรหรื อได้ รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้ รับค่ำเบี ้ยประชุมรำยครัง้
ที่ประชุม
ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั คิ ่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 โดยกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจำก
ผลกำรดำเนินงำนวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บำท ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้
คณะกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
Z:/ 084550-SP

กรรมกำรบริษัท
25,000/ ครัง้ / คน
20,000/ ครัง้ / คน
8

ค่ำเบี ้ยประชุม
กรรมกำรตรวจสอบ
20,000/ ครัง้ / คน
15,000/ ครัง้ / คน

กรรมกำรสรรหำ ฯ
20,000/ ครัง้ / คน
15,000/ ครัง้ / คน

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100
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การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำ
ประชุม
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนีก้ ่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำร
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 ตำมที่ประธำนเสนอ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100
100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ นำยวิชยั รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่
4054 หรื อ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ ำตเลขที่ 3500 หรื อ นำยเสถี ยร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญ ชี รับ
อนุญำตเลขที่ 3495 หรื อนำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน
1,665,000 บำท
การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนีก้ ่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังนำยวิ
้
ชัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นำย
อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ นำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ
นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5946 จำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ฯ สำหรับปี 2562 และกำหนดค่ำสอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,665,000 บำท ตำมที่
ประธำนเสนอ
Z:/ 084550-SP
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ แก้ ไข เพิ่มเติม ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้ อ 39
ประธำนได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่ำ เพื่อให้ สอดคล้ องกับคำสัง่ หัวหน้ ำคณะรั กษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560
เรื่ อง กำรแก้ ไขเพิม่ เติมกฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ได้ มีกำรแก้ ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัติบริ ษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เรื่ อง กำรให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเรี ยกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ และประกำศคณะ
รักษำควำมสงบ แห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ กำรประชุมคณะกรรมกำรจะ
จัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และกำรแก้ ไขคำในข้ อบังคับเดิม คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับเดิมของบริษัท รวม 6 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 25
จำกเดิม
คณะกรรมกำรของบริษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย
สำม (3) เดือนต่อครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัท ให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงั ้
สำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง

แก้ ไขเป็ น
คณะกรรมกำรของบริษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย
สำม (3) เดือนต่อครัง้
กำรประชุมของคณะกรรมกำรของบริ ษัท ให้ จดั ขึ ้น
ณ ท้ อ งที่ อัน เป็ นที่ ตัง้ ส ำนัก งำนของบริ ษั ท หรื อ
จังหวัดใกล้ เคียง หรื อกรุงเทพมหำนคร หรื อ ณ ที่
อื่ น ใดตำมที่ ป ระธำนกรรมกำร หรื อ ผู้ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะกำหนด หรื อ
ประธำนกรรมกำรจะกำหนดให้ จัดกำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้ อ 26
จำกเดิม
แก้ ไขเป็ น
ในกำรเรี ย กประชุม คณะกรรมกำร ให้ ป ระธำน ในกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำร ไม่วำ่ จะเป็ นกำร
กรรมกำร หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือ ประชุม ด้ ว ยตนเองหรื อ โดยกำรประชุม ผ่ำ นสื่ อ
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บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน)
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จำกเดิม
นัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อ ยกว่ำเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จำเป็ นเร่ งด่วนเพื่อ
รักษำสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่ำ
นันก็
้ ได้

แก้ ไขเป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ ประธำนกรรมกำร หรื อผู้ซึ่งได้ รับ
มอบหมำย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำร
ไม่น้อ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อ นวันประชุม เว้ นแต่ใน
กรณี จ ำเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรั กษำสิทธิหรื อประโยชน์
ของบริ ษัท จะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่ น และ
กำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่ำนัน้ ก็ได้ ทังนี
้ ้ หำกกำร
ในกรณี ที่กรรมกำรตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปร้ องขอให้ มี
ประชุ ม ในครำวนั น้ เป็ นกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
กำรเรี ยกประชุ ม คณะกรรมกำร ให้ ประธำน
อิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทสำมำรถจัดส่งหนังสือเชิญ
กรรมกำรกำหนดวันประชุมภำยในสิบสี่ (14) วัน
ประชุ ม และเอกสำรประกอบกำรประชุ ม โดย
นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอเช่นว่ำนัน้
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณี ที่ ก รรมกำรตัง้ แต่ส อง (2) คนขึน้ ไปร้ อง
ขอให้ มีกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำร ให้ ประธำน
กรรมกำรกำหนดวันประชุมภำยในสิบสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอเช่นว่ำนัน้
ข้ อ 27
จำกเดิม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
ทั ง้ หมด จึ ง จะครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่
ประธำนกรรมกำรไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่
สำมำรถปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้ ถ้ ำมีรองประธำนกรรมกำร
ให้ รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ ำไม่มีรอง
ประธำนกรรมกำรหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บัติ
หน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำร
คนหนึ่งขึ ้นเป็ นประธำนในที่ประชุม

แก้ ไขเป็ น
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรซึ่งเป็ นกำรประชุม
ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ โ ด ย ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ ำ น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้ อ งประกอบด้ วยกรรมกำรไม่
น้ อยกว่ ำ กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำร
ทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

นอกเหนือจำกข้ อกำหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็ น
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำรที่เข้ ำ
ร่ วมประชุมทัง้ หมดจะต้ อ งอยู่ใ นรำชอำณำจัก ร
และกรรมกำรที่เข้ ำร่ วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ำ
กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก หนึ่งในสำม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้ องอยู่ ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้ องกระทำผ่ำนระบบ
กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน
ควบคุมกำรประชุม ที่ มี กระบวนกำรรั ก ษำควำม
เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ
มั่น คงปลอดภั ย ด้ ำนสำรสนเทศโดยให้ มี ก ำร
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อ งนัน้ ในกรณี ที่คะแนน
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บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน)
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จำกเดิม
แก้ ไขเป็ น
เสี ย งเท่ ำ กัน ให้ ป ระธำนในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย ง บันทึกเสียง หรื อทัง้ เสียงและภำพ (แล้ วแต่กรณี )
เพิม่ ขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
ของกรรมกำรผู้เข้ ำ ร่ ว มประชุมทุก คนตลอดกำร
ประชุม รวมทังข้
้ อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ที่เกิด
จำกกำรบัน ทึ ก ดัง กล่ำ ว และระบบควบคุม กำร
ประชุม ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบพื น้ ฐำนเป็ นไปตำม
ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เรื่ อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่ คง
ปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่อ อิเล็กทรอนิ ก ส์
พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ ไขเพิม่ เติม
ในกรณี ที่ ป ระธำนกรรมกำรไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุม
หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ ได้ ถ้ ำมีรองประธำน
กรรมกำร ให้ รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน
ถ้ ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรื อมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิ บัติห น้ ำ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก รรมกำรซึ่ ง มำประชุม เลือ ก
กรรมกำรคนหนึ่งขึ ้นเป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
กรรมกำรคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง (1) เสี ย งในกำร
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ อง
ใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออก
เสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด

ข้ อ 30
จำกเดิม
บำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่
ประชุมผู้ถือ หุ้นจะกำหนด กรรมกำรมีสิทธิได้ รั บ
ค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทในรู ปของเงินรำงวัล เบีย้
ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตำมข้ อบังคับหรื อตำมที่ที่ประชุมผู้
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แก้ ไขเป็ น
บำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
กรรมกำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทในรูป
ของเงินรำงวัล เบีย้ ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรื อ

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100
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จำกเดิม
ถื อ หุ้น จะพิจ ำรณำ ซึ่ ง อำจก ำหนดเป็ นจ ำนวน
แน่นอนหรื อวำงเป็ นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้
เป็ นครำวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงก็ได้
ควำมในวรรคก่อ นไม่ก ระทบกระเทื อ นสิท ธิ ข อง
พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือ กตัง้
เป็ นกรรมกำร ในอันที่ จ ะได้ รับ ค่ำ ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ในฐำนะที่ เป็ นพนักงำน หรื อ ลูกจ้ ำง
ของบริษัท

แก้ ไขเป็ น
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้ อบังคับ
หรื อ ตำมที่ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นจะพิจ ำรณำ ซึ่งอำจ
กำหนดเป็ นจำนวนแน่นอนหรื อวำงเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกำหนดไว้ เป็ นครำว ๆ ไป หรื อ จะให้ มีผล
ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้
ในกำรประชุมผ่ำนสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หำกมีกรณี
ต้ อ งจ่ ำ ยเบี ย้ ประชุม ให้ แ ก่ ก รรมกำรให้ จ่ ำ ยเบีย้
ประชุมแก่กรรมกำรซึ่งได้ แสดงตนเข้ ำร่ วมประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ควำมตำมข้ อนี ไ้ ม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข อง
พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือ กตัง้
เป็ นกรรมกำร ในอันที่ จ ะได้ รับ ค่ำ ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ในฐำนะที่ เป็ นพนักงำน หรื อ ลูกจ้ ำง
ของบริษัท
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้ อ งไม่ขัด หรื อ
แย้ ง กับ กำรด ำรงคุณ สมบัติข องกรรมกำรที่ เป็ น
อิสระตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์จะกำหนด

ข้ อ 33
จำกเดิม
แก้ ไขเป็ น
คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
กำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับ กำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับ
แต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
แต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือ หุ้นครำวอื่ นนอกจำกที่ กล่ำวแล้ ว
ให้ เรี ยกว่ำ กำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะ
เรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ นกำรประชุ ม วิ ส ำมัญ
เมื่อ ใดก็ได้ สุดแต่จ ะเห็นสมควร หรื อ ผู้ถือ หุ้นซึ่งมี
จ ำนวนหุ้น นับ รวมกัน ได้ ไ ม่น้ อ ยกว่ ำ หนึ่ ง ในห้ ำ
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กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่ กล่ำวแล้ ว
ให้ เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ นกำร
ประชุม วิส ำมัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ สุด แต่จ ะเห็ น สมควร
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จำกเดิม
(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ ำ (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้ ทัง้ หมดจะเข้ ำชื่ อ กันท ำหนังสือ ขอให้
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุม
วิส ำมัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ต้ อ งระบุเ หตุผ ลในกำรที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่ำว
ด้ ว ย ในกรณี เ ช่ นนี ใ้ ห้ ค ณะกรรมกำรจัด ให้ มีกำร
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ภำยในหนึ่ ง (1) เดื อ น นับ แต่วัน
ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น

แก้ ไขเป็ น
หรื อ เมื่อ ผู้ถือ หุ้น คนหนี่ งหรื อหลำยคนซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละสิบ (10) ของจำนวน
หุ้นที่ จ ำหน่ำยได้ ทัง้ หมด จะเข้ ำชื่ อ กันทำหนังสือ
ขอให้ คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำร
ประชุมวิสำมัญ เมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้อ งระบุ เรื่ อ งและ
เหตุผลในกำรที่ ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่ำวด้ วย ในกรณี เช่นนีค้ ณะกรรมกำร
ต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สบิ ห้ ำ (45)
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรไม่จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม
ภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำมข้ ำงต้ น ผู้
ถื อ หุ้นทัง้ หลำยซึ่งเข้ ำชื่อ กันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่ น ๆ
รวมกัน ได้ จ ำนวนหุ้น ตำมที่ บัง คับ ไว้ นัน้ จะเรี ย ก
ประชุมเองก็ ได้ ภ ำยในสี่สิบห้ ำ (45) วันนับแต่วัน
ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำมข้ ำงต้ น ใน
กรณี เ ช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ ำ เป็ นกำรประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นที่
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อง
รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้
มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวก ตำมสมควร
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นกำร
เรี ยกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่ข้ำงต้ นครั ง้
ใด จ ำนวนผู้ถือ หุ้นซึ่ง มำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 35. ผู้ถือหุ้นตำม
วรรคสี่ ข้ ำงต้ น ต้ องร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้ มีกำรประชุมในครั ง้
นันให้
้ แก่บริษัท
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ข้ อ 39
จำกเดิม
แก้ ไขเป็ น
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ ให้ ประกอบด้ วย มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ ให้ ประกอบด้ ว ย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของ (1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ม ำ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง
ถ้ ำ มี ค ะแนนเสี ย งเท่ ำ กัน ให้ ป ระธำนในที่
ลงคะแนนถ้ ำมี ค ะแนนเสี ย งเท่ ำ กั น ให้
ประชุม ออกเสี ย งเพิ่ม ขึน้ อี ก เสี ย งหนึ่ ง เป็ น
ประธำนในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ น้ อี ก
เสียงชี ้ขำด
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขำด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อย (2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมด
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มำประชุ ม และมี สิท ธิ อ อก
ลงคะแนน
เสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรื อโอนกิ จ กำรของบริ ษั ท
(ก) กำรขำยหรื อโอนกิ จ กำรของบริ ษั ท
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญให้ แก่บุคคล
ทั ง้ หมดหรื อบำงส่ ว นที่ ส ำคั ญ ให้ แก่
อื่น
บุคคลอื่น
(ข) กำรซื อ้ หรื อ รั บโอนกิจกำรของบริ ษัทอื่น
(ข) กำรซือ้ หรื อรับโอนกิจ กำรของบริ ษั ทอื่ น
หรื อบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
หรื อบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
(ค) กำรท ำ แก้ ไ ข หรื อ เลิก สัญ ญำเกี่ ยวกับ
(ค) กำรทำ แก้ ไข หรื อ เลิกสัญ ญำเกี่ ย วกับ
กำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัททัง้ หมดหรื อ
กำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัททัง้ หมดหรื อ
บำงส่ ว นที่ ส ำคั ญ กำรมอบหมำยให้
บำงส่ ว นที่ ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้
บุคคลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษัท หรื อ
บุคคลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั หรื อ
กำรร่ วมกิ จ กำรกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
กำรรวมกิ จ กำรกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ ไขเพิ่ม เติมหนัง สือ บริ คณห์ ส นธิ
หรื อข้ อบังคับของบริษัท
(จ) กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน และกำรออกหุ้นกู้
(ฉ) กำรควบ หรื อเลิกบริษัท
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(ง) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริ คณห์ ส นธิ
หรื อข้ อบังคับของบริษัท
(จ) กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน และกำรออกหุ้นกู้
(ฉ) กำรควบ หรื อเลิกบริษัท
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การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนีก้ ่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิแก้ ไข เพิม่ เติม ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้ อ 39
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ แก้ ไข เพิ่มเติม ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้ อ
39 ตำมที่ประธำนเสนอ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีเรื่ องอื่นพิจำรณำเพิม่ เติม
เมื่อได้ กำรพิจำรณำครบทุกวำระแล้ ว ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติมและเสนอข้ อเสนอแนะ
แล้ วจึงขอให้ กรรมกำรบริษัทและเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องตอบคำถำมและพิจำรณำข้ อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ ดงั นี ้
(1)

นำยขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถำมเรื่ อง บริษัทฯ มีแผนงำนกำรขยำยธุรกิจหรื อกลยุทธ์ในปี 2562 อย่ำงไร
เช่น กำรขยำยสำขำกี่ สำขำ หรื อ แนวโน้ มกำรเติบโตของรำยได้ นอกจำกนี เ้ นื่องจำกมีกำรประกำศกฎหมำย
แรงงำนใหม่ เรื่ อง กำรตังส
้ ำรองผลประโยชน์ของพนักงำน ทำให้ บริษัท ฯ มีผลกระทบกับกฎหมำยฉบับใหม่นี ้ จึง
อยำกทรำบว่ำบริ ษัทฯ จะบันทึกค่ำสำรองผลประโยชน์ในช่วงไหน ในไตรมำส 1 เลยหรื อไม่ และบริ ษัท ฯจะต้ อง
ตังทุ
้ นสำรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงำนเป็ นจำนวนเท่ำใด
คำตอบ: คุณพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท ชีแ้ จงว่ำ ประเด็นแรก
บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำประมำณ 5 สำขำ ณ จังหวัดเชียงรำยและจังหวัดใกล้ เคียง ในส่วนของเป้ำยอดขำย
ในปี 2562 นี ้ บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ ำที่จะเพิ่มยอดขำยประมำณร้ อยละ 10-15 ซึ่งสำขำแรกที่จ ะขยำยจะเปิ ดทำกำร
ประมำณเดือนพฤษภำคม 2562 และสำขำอื่นๆ จะทยอยเปิ ดไปจนถึงปลำยปี 2562 ในจังหวัดเชียงรำย พะเยำ
และเชียงใหม่บำงอำเภอ สำหรับประเด็นเรื่ องกำรสำรองผลประโยชน์พนักงำน จะถูกบันทึกในช่วง ไตรมำสที่
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1 ของปี 2562 นี ้ โดยมีจำนวนประมำณล้ ำนกว่ำบำท ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดได้ ในงบกำรเงิน ไตรมำส 1
ของปี 2562 สำหรับคำถำมในวำระก่อนเรื่ อง Same Store Sale Growth บริ ษัทฯ ขอชีแ้ จงเพิ่มเติมดังนี ้ ช่วงไตร
มำสที่ 4 ปี 2560 เป็ นช่วงที่มีบตั รประชำรัฐเข้ ำมำ ทำให้ ยอดขำยของบริ ษัทฯ เพิม่ ขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมำส
ที่ 4 ในปี 2561 จึงทำให้ คำ่ Same Store Sale Growth ดูลดลงมำก
(2)

นำยยุทธนำ วำฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่บริ ษัท ฯ จะมำงำน Opp-day อย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้
เพื่อพบปะกับนักลงทุน เพื่ออัพเดทสถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ ของบริษัทฯ
คำตอบ: คุณ ธวัช ชัย พุฒิพิริยะ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ชี แ้ จงว่ำ ที่ บริ ษัท ฯ ไม่ค่อ ยได้ เข้ ำร่ วมงำน
Opp-day เนื่องจำกบริษัทฯ กำลังจะมีกำรปรับปรุงระบบขึ ้นมำใหม่ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลำประมำณ 1-2 ปี
แต่
บริษัทฯ ยังไม่สำมำรถเปิ ดเผยระบบที่กำลังปรับปรุง ณ ตอนนี ้ได้
นำงอมร พุฒิพิริยะ กรรมกำร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่ำ บริ ษัท ฯ จะรับเรื่ องงำน Opp-day ไว้ พิจำรณำและบริ ษัท ฯ ขอ
หำรื อภำยในคณะผู้บริหำรและจะเรี ยนให้ ทรำบต่อไป

เมื่อไม่มีคำถำมหรื อข้ อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้นแล้ ว ประธำนฯ จึงประกำศปิ ดกำรประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ .................................................ประธำนที่ประชุม
(นำยแพทย์พษิ ณุ ขันติพงษ์ )
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