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ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2563 
วันพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  

 ณ ห�องเฮอร�เทจ 1 โรงแรมเฮอร�เทจ เช�ยงราย 
เลขที่ 199  ถนนพหลโยธ�น ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเช�ยงราย
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ท่ี TNP.SE 011/2020 
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผูถ้ือหุ้น 
 บริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 
  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 
 2. รายงานประจ าปี ซ่ึงประกอบดว้ยงบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (คิวอาร์โคด้) 
 3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 4. ค านิยามของกรรมการอิสระ 
 5. ค าช้ีแจง เร่ือง วิธีมอบฉันทะ เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นท่ี

มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 
 6. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 7. หนงัสือมอบฉันทะ 
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูร้ับมอบฉันทะ 
 9. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 10. มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  

ดว้ยบริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จะจดัให้มีการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพุธท่ี 
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขท่ี 199 ถนนพหลโยธิน ต าบลสัน
ทราย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษทัฯไดถู้กจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2562 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 
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ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ี
ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 1,965.1 ล้านบาท โดยมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน             
88.6 ล้านบาท รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจ าปี ซ่ึงส่งมาพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยด าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน (รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

การลงมติ : วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการจดัท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผูส้อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพ่ือน าเสนอให้ท่ีประชุม             
ผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามญัประจ าปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจำรณำอนุมตัิจดัสรรก ำไรไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 
2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษทัฯ 
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา  116 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า        
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลงัหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงอัตราการจ่าย เงินปันผลดังกล่าว อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้ นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ            
การบริหารงานของบริษทัฯ 
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 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2562 จ านวน 90,578,384.00 บาท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  

1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็น         
ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 820,921.11 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.90631 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มีทุนส ารองจ านวน 20,000,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพ่ืองดจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเงินจ่าย
ปันผลทั้งส้ิน 16,000,000 บาท (สิบหกลา้นบาทถว้น) ซ่ึงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี 12 กนัยายน 
2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเงินจ่ายปัน
ผลทั้งส้ิน 24,000,000 บาท (ย่ีสิบส่ีลา้นบาทถว้น) ซ่ึงจ่ายปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563
ทั้งน้ี อตัราเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 หลงัหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย  เท่ากบัร้อยละ 44.56 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
 

ปี 2562 (บาท) 
(ปันผลระหว่างกาล) 

ปี 2561 (บาท) 

ก าไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 90,578,384.00 64,049,403.69 
ตั้งส ารองตามกฎหมาย 820,921.11 3,202,470.18 
คงเหลือก าไรสุทธิ หลงัหักส ารองตามกฎหมาย 89,757,462.89 60,486,933.51 
เงินปันผลจ่าย 40,000,000.00 28,000,000.00 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 800,000,000 800,000,000 
   
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.05 0.035 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/ก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 44.16 43.72 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/ก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตาม
กฎหมาย (ร้อยละ) 

44.56 46.29 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2563 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:ภายใตม้าตรา 70 ของพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (และฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ ง กรรมการ
จะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
ส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ี
อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดร้ับเลือกให้
เขา้มาด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ี ไดแ้ก่  
 
1.  ดร.วฒันา ยืนยง ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายธวชัชัย พุฒิพิริยะ  ต าแหน่ง กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการท่ีได้ก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคับบริษัท และกฎ
บตัรคณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในกรณีน้ีได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ เลือกตั้ง ดร.วฒันา ยืนยง ต าแหน่ง กรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ นายธวชัชัย           
พุฒิพิริยะ ต าแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ 
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูไ้ด้ปฏิบตัิงานในต าแหน่ง
หน้าท่ีในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา และดร.วัฒนา ยืนยง ในฐานะกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามี



 
 บริษัท ธนพิริยะ จ ำกัด(มหำชน) 
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คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้ งนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 (3) ) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัฯ หรือใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ซ่ึง
บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจ าปี และเบ้ียประชุมเท่านั้น โดย
ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้ งน้ี  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
คณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ไดร้ับค่าเบ้ียประชุมรายครั้ งท่ี
ประชุม โดยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจ าปี 2563 เป็นดงัน้ี  
 

คณะกรรมการ 
ค่าเบ้ียประชุม 

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

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัพิจารณาจากผลการด าเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท 
 
ในการน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่
เกิน 2,500,000 บาท (สองลา้นห้าแสนบาทถว้น) และบริษทัฯ ไดจ้่ายจริง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,350,000 บาท 
(หน่ึงลา้นสามแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) รายละเอียดตามตาราง 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาฯ 

ค่าตอบแทน
พิเศษรายปี 

รวม 

1. นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ์ 175,000  100,000  -  70,000  345,000  
2. ดร.วฒันา ยืนยง 140,000  75,000  40,000  65,000  320,000  
3. ดร.เฉลิมชยั ค าแสน 140,000  75,000  30,000  60,000  305,000  
4. นายธวชัชยั พุฒิพิริยะ -    -    -    -    -    
5. นางอมร พุฒิพิริยะ -    -    -    -    -    
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้ 140,000  -    30,000  40,000  210,000  
7. นางสาวบุษกร ถดัทะพงษ ์ 140,000  -    -    30,000  170,000  

รวม 735,000  250,000  100,000  265,000  1,350,000   

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัได้ร่วมกนัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น
พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองลา้น
ห้าแสนบาทถว้น) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบ้ียประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทน
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ในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ค่าตอบแทนดงักล่าว 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้ท่ีประชุม         
ผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้

 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรับอนุญาตก าหนดให้        

นายวิชัย รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นำยยุทธพงศ์ เช้ือเมืองพำน ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ นำงสำวกนิษฐำ ศิริพฒันสมชำย ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 10837  จากบริษทั 
เอเอ็นเอสออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท 

 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอสออดิท จ ากดั ได้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2556-2562 รวม     

7 ปี และบริษทัย่อยตั้งแต่ปี 2557-2562 รวม 6 ปี โดยนายวิชยั รุจิตานนท ์เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามต่อเน่ืองกนั 
2 ปี (ปี 2561 และ 2562) 

 
 ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในปี 2562 และปี 2563 มีดงัน้ี 
 

1) ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 

 รายละเอียด 
ปี 2563 

(ปีท่ีน าเสนอ) ปี 2562  เพ่ิมขึ้น 
บริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 630,000 600,000 30,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจ าปี 925,000 900,000 25,000 
    รวมเป็นเงิน 1,555,000 1,500,000 55,000 
บริษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ี2013 จ ากดั  (บริษทัย่อย) 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 45,000 45,000 - 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 120,000 120,000 - 
    รวมเป็นเงิน 
 
  

165,000 165,000 - 
บริษทั ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จ ำกดั 40,000 40,000 - 
บริษทั ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จ ำกดั 40,000 40,000 - 
รวมทั้งกลุ่ม 1,800,000 1,745,000 55,000 
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 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีข้างต้นยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด                       
ค่าล่วงเวลา  ค่าอากรแสตมป์ เป็นตน้ 

 
2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)  

-  ไม่มี - 

 ความเห็ นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอ ท่ีประชุมผู้ถื อ หุ้น พิจารณาอ นุมัติก ารแต่งตั้ ง                            
นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นำยยุทธพงศ์ เช้ือเมืองพำน ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ นำงสำวกนิษฐำ ศิริพฒันสมชำย ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 10837  จากบริษทั       
เอเอ็นเอสออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และรับทราบ               
ค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อย ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท 

 ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร             
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว   
ผูถ้ือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้ งน้ี
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงและยื่นต่อบริษทัฯ ก่อน
เขา้ร่วมประชุมด้วย ส่วนผูถ้ือหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝาก
และดูแลหุ้นโปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

อน่ึงก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) 
ในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563  

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจน
สุขภาพของผูถ้ือหุ้นและผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบัติ
ส าหรับการประชุมท่ีไดแ้นบมา พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือท่าน
ผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและสามารถส่ง  
ค าถามล่วงหน้ามาพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีก าหนดมายงับริษทัฯ ล่วงหน้าเพ่ือให้
บริษทัฯ ไดร้ับเอกสาร ภายในวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มาท่ี : เลขานุการบริษทั บริษทั ธนพิริยะ จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 329 หมู่ 8 ต าบลบา้นดู่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57100 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มายงั investor@thanapiriya.co.th 

        
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายแพทยพิ์ษณุ  ขนัติพงษ)์ 

               ประธานกรรมการ 

mailto:investor@thanapiriya.co.th
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของ 
บริษัท ธนพิริยะ จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท ธนพิริยะ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวันอังคำรที่ 23 
เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 นำฬิกำ ณ ห้องธำรำเทพ อำคำรธำรำเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค เลขท่ี 247 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร โดยมีนำยแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์ เป็นประธำนในที่ประชุมและมี
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ เข้ำร่วมประชุมอื่น ๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

 
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม 

1. นำยแพทย์พิษณุ  ขนัติพงษ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ดร.วฒันำ  ยืนยง กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. ดร.เฉลิมชยั  ค ำแสน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

4. นำยธวชัชยั  พฒุิพิริยะ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 

5. นำงอมร พฒุิพิริยะ กรรมกำร 

6. นำงจุฬำรัตน์  งำมเลิศลี ้ กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

7. นำงสำวบุษกร  ถดัทะพงษ์ กรรมกำร 

 
กรรมกำรของบริษัทฯ ทัง้ 7 ท่ำนข้ำงต้นเข้ำร่วมประชุมครบ 7 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนคณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ 
 
ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 
นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน / เลขำนกุำรบริษัท 
 
ผู้ ร่วมประชุมอื่น ๆ 

1. นำยวิชยั รุจิตำนนท์ ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 

2. นำงสำวโสรยำ วงศ์จนัทร์ติบ้ ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 

3. นำยชำติพร บำรมี ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 

4. นำยภุชงค์ ตณัฑุมำศ ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 

5. นำยธนวฒัน์ ป้อมบุบผำ 

6. นำงสำวทรำยทอง ผดงุทอง 
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 
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ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มำเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ และแถลง

ว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะทัง้สิน้ 63 ท่ำน นบัจ ำนวนหุ้นได้ 598,929,202 หุ้น คิด
เป็น      ร้อยละ 74.8662 ของจ ำนวนหุ้นซึ่งได้จ ำหน่ำยแล้ว และเป็นผู้ มีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์ประชุมตำม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ประธำนฯ จึงเปิดประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 และได้เชิญผู้ถือหุ้นรับฟังค ำชีแ้จงเร่ืองวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสียง โดยสรุปดงันี ้
 1. กำรออกเสียงโหวตในแต่ละวำระ ทกุท่ำนสำมำรถออกเสียงได้ตำมจ ำนวนหุ้นที่มี หรือตำมจ ำนวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะมำ โดยถือว่ำ 1 หุ้นเท่ำกบั 1 คะแนนเสียง โดยในกำรโหวตจะไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นเพ่ือแยก 
กำรลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. หรือคสัโตเดียนที่ท ำหน้ำที่ดูแลหลกัทรัพย์ให้แก่นกัลงทนุ
ต่ำงประเทศ ส ำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ท ำกำรระบุกำรลงคะแนนมำแล้ว ผู้รับมอบฉันทะต้อง
ลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้ดงัต่อไปนี ้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง 

 2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนจะท ำกำรพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ส ำหรับกรณี ดงัต่อไปนี  ้
  2.1 ผู้ถอืหุ้นที่มำด้วยตนเอง หรือ  
  2.2 ผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้นีไ้ด้รับกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับ

มอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนได้ในวำระท่ีระบุ 
 3. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตัรคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ แล้ว 

โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตำมที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ 
 4. ก่อนเรียกเก็บบตัรคะแนนเพ่ือท ำกำรอนุมตัิในแต่ละวำระ ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดที่

เกี่ยวข้องกบัวำระนัน้ ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้ เข้ำร่วมประชุมต้องกำรสอบถำม กรุณำยกมือขึน้และแจ้งชื่อนำมสกุลพร้อม
ทัง้ชีแ้จงว่ำเป็นผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 5. ในกำรนับคะแนน บริษัทฯจะน ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรนับคะแนนเสียงเพ่ือควำมรวดเร็วในกำร
ประมวลผลกำรนับคะแนนเสียง กำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งด
ออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ทัง้ในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ 

 6. หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนกำรปิดประชุมและประสงค์
จะลงคะแนนเสียงในวำระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือชื่อให้กบัเจ้ำหน้ำที่ก่อนออกจำกห้องประชุม 
บริษัทฯจะท ำกำรบนัทึกคะแนนเสียงของท่ำนไว้ 

 7. ผลกำรนบัคะแนนจะประกำศหลงัจำกท่ำนประธำนฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่
ละวำระ ผลกำรนับคะแนนจะรวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึง
กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้ำผ่ำนทำงผู้รับมอบฉันทะ 

 8. กรณีที่ผลกำรลงคะแนนเท่ำกนั ประธำนฯ จะท ำกำรโหวตเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นกำรชีข้ำด 
 9. บตัรลงคะแนนของผู้ที่ลงมติเห็นด้วย ให้น ำส่งคืนก่อนออกจำกห้องประชุม 
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ในส่วนของวำระกำรประชุม ประธำนฯจะด ำเนินกำรประชุมตำมวำระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตำมล ำดับ 
โดยมตขิองที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
 กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้น
วำระที่ 6 เร่ืองพิจำรณำอนมุัติค่ำตอบแทนกรรมกำร จะใช้มติไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุม และวำระท่ี 8 พิจำรณำอนมุตัิ แก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้อ 39 
จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวำระท่ี 2 
เร่ืองพิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นวำระแจ้งเพ่ือทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  
 ในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมนัน้ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงประกำศใน
หนงัสือพิมพ์ และลงรำยละเอียดกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสัยในกำรลงคะแนนเสียงแล้ว ประธำนฯ จึงขอเร่ิมกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ
ระเบียบวำระต่ำง ๆ ตำมที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

ประธำนได้เสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 เมษำยน 2561 
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ได้แนบมำด้วยกบัหนงัสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรอง 
 
การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 
  ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม
เพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
 
มติ  ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือ
วนัที่ 11 เมษำยน 2561 
 

เห็นด้วย 599,084,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง   
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,084,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
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หมายเหตุ   ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุม เพ่ิมอีกจ ำนวน 2 รำย ท ำให้มีจ ำนวนผู้ถือ
หุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 1 เท่ำกับ 65 รำย มีจ ำนวนหุ้น
รวมทัง้หมด  599,084,802 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประธำนฯ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทได้มีกำร
เปิดสำขำเพ่ิมจ ำนวน 5 สำขำ รวมเป็น 24 สำขำ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้รวมจ ำนวน 1,779.8 ล้ำนบำท โดยมีก ำไร
สทุธิตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 65.1 ล้ำนบำท รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปีที่ได้แนบมำพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชุม 

ธนพิริยะ ได้เข้ำร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต”  และได้รับกำรรับรองแล้ว
ในปี 2561  เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ธนพิริยะ มี
นโยบำย แนวปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกิจกำรที่เหมำะสม ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และพัฒนำสู่
องค์กรแห่งควำมยัง่ยืน เป็นร้ำนค้ำปลีกท้องถิ่นของคนไทย ที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยัง่ยืนได้ 

การลงมติ วำระนีเ้ป็นวำระแจ้งเพ่ือทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ โดยค ำถำมและ
ค ำตอบสรุปได้ดงันี ้

(1) คุณเพียงใจ ชีวภำพ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ท ำไมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยถึงเพ่ิมขึน้สูงโดยเพ่ิมขึน้เกือบ        
20 ล้ำนบำท ในขณะที่รำยได้เพ่ิมขึน้ 178 ล้ำนบำท 

 ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชีแ้จงว่ำ ในปี 2561 
บริษัทฯ มีกำรเปิดสำขำเพ่ิมประมำณ 5 สำขำ ท ำให้ในช่วงที่บริษัทฯ ขยำยสำขำรำยได้จึงยงัไม่เพ่ิมขึน้เต็มที่ 
แต่ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ยังคงเพ่ิมขึน้ในแต่ละสำขำประกอบกับสภำวะ
เศรษฐกิจในช่วงปี 2561 ไม่ด ีส่งผลให้ยอดขำยต ่ำเม่ือเทียบกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่เพ่ิมขึน้ 

(2) คณุเพียงใจ ชีวภำพ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยไม่เกี่ยวข้องกับค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือม
รำคำจะเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนกุำรบริษัท ชีแ้จงว่ำ ถ้ำในกรณีสำขำ
จะถือว่ำเป็นค่ำเส่ือมรำคำและจะรวมไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย หำกเป็นกรณีส ำนักงำนใหญ่จะถือว่ำเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 



 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
 บริษัท ธนพิริยะ จ ำกัด(มหำชน) 
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(3) คุณเพียงใจ ชีวภำพ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพ่ิมขึน้ประมำณ 10 ล้ำนบำท 
เพรำะอะไร 

 ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชีแ้จงว่ำ เป็นค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำรสนับสนุนสำขำ และค่ำเส่ือมรำคำที่บริษัทฯ ย้ำยศูนย์กระจำยสินค้ำในช่วงประมำณกลำงปี 2560   
ท ำให้ค่ำเส่ือมรำคำของศนูย์กระจำยสินค้ำยงัเข้ำไม่ครบปี ซึ่งในปี 2561 ศนูย์กระจำยสินค้ำได้ด ำเนินกำรมำ   
ครบ 1 ปีซึ่งมีค่ำเส่ือมรำคำอยู่ที่ประมำณ 6-7 ล้ำนบำท 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธำนฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติใน            
กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  
 
การลงมติ วำระนีต้้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ โดยค ำถำมและ
ค ำตอบสรุปได้ดงันี ้

(1) คุณขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ ผลด ำเนินงำนในปี 2561 ในส่วนของค่ำ Same Store Sales 
Growth ในช่วงไตรมำสที่ 3 และ 4 มีตัวเลขที่ลดลงและติดลบ อยำกทรำบว่ำเกิดจำกเศรษฐกิจไม่ดี มีคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำ หรือมีผลกระทบหรือปัจจัยอะไร โดยแนวโน้มในปีนีห้รือในไตรมำสที่ 1 ที่ผ่ำนมำดีขึน้หรือยังติด
ลบเหมือนเดิม 

ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชีแ้จงว่ำ ในส่วนของค่ำ 
Same Store Sales Growth ในช่วงไตรมำสที่ 3 และ 4 โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสที่ 4 ลดลงค่อนข้ำงเยอะ
กว่ำไตรมำสอื่นเนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำ ที่ไปแชร์สำขำเก่ำ 
ท ำให้ค่ำ Same Store Sales Growth ลดลงในช่วงไตรมำสที่ 4 และส ำหรับช่วงต้นปียังไม่ดีขึน้ส ำหรับค่ำ 
Same Store Sales Growth 

มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
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เห็นด้วย 599,084,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,084,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรของบริษัทเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2561 

 ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิจดัสรรก ำไรของบริษัทเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงิน
ปันผล ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

 1. จดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2561 เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3,202,470.18 บำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
5 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจ ำปี 2561 ซึ่งมีจ ำนวน 64,049,404 บำท เพ่ือให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำย ภำยหลงัจำกกำรจัดสรรดังกล่ำว บริษัทฯ จะมีทนุส ำรองตำมกฎหมำยทัง้สิน้ 19,179,078.89 
บำท 

2. จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  ที่ มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ  วันที่  
8 มีนำคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมกำรก ำหนดให้เป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ใน
อตัรำหุ้นละ 0.035 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 28,000,000 บำท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วใน
อตัรำหุ้นละ 0.015 บำท หรือเท่ำกบั 12,000,000 บำท เม่ือวนัที่ 3 กนัยำยน 2561  จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ำยอีกใน
อตัรำหุ้นละ 0.020 บำท รวมเป็นเงิน 16,000,000 บำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภำคม 
2562 ทัง้นีอ้ัตรำเงินปันผลที่จ่ำยเทียบกับก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลักหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยปี 2561 เท่ำกบัร้อยละ 46.29 ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ    

 
การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 
  ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม 
ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรของบริษัทฯ  เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และอนมุัติกำรจ่ำยเงิน
ปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
 
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิกำรจัดสรรก ำไรของบริษัทฯ เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและอนุมัติ     
กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  
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เห็นด้วย 599,084,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง   
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,084,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย
จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้  
ให้จบัสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร
ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ให้ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ของบริษัทฯ ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 

1. นำยแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์                                                                                                                                       
2. นำงอมร  พฒุิพิริยะ  

นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ และนำงอมร พุฒิพิริยะ ทัง้ 2 ท่ำนเป็นกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระได้ขอออกจำกห้อง
ประชุมเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่ำงอิสระ  

 ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนดังกล่ำวเป็นผู้ มีควำมเหมำะสม ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจอย่ำงกว้ำงขวำงเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
จ ำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตัง้ นำยแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์ และนำงอมร พุฒิพิริยะ กลับเข้ำมำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 
 
การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใด
สอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
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มติ  ที่ ประชุมพิจำรณ ำแล้ว มีมติ เป็น เอก ฉันท์ อนุมัติ แต่ งตั ง้  นำยแพทย์ พิษณุ  ขันติพงษ์  และนำ งอมร 
พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็นกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระ โดยที่
ประชุมได้พิจำรณำอนมุตัิเป็นรำยบุคคลดงันี ้

 
 นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์  
เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง   
รวม 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
 นางอมร พุฒิพิริยะ 
เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง   
รวม 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

 

หมายเหตุ   ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 5 มีผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมฯ เพ่ิมอีกจ ำนวน 2 รำย ท ำให้มีจ ำนวนผู้ถือ
หุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 5 เท่ำกบั 67 รำย มีจ ำนวนหุ้น
รวมทัง้หมด  599,682,802 หุ้น 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธำนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ พิจำรณำก ำหนด

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในปีที่ผ่ำนมำ กำรปฏิบัติงำน และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำร โดยเปรียบเทียบอ้ำงอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษัทฯ  หรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ มี

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรทัง้ในรูปของค่ำตอบแทนประจ ำปีและเบีย้ประชุมเท่ำนัน้ โดยไม่มีค่ำตอบแทนใน

รูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทัง้นี ้คณะกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้

รับค่ำเบีย้ประชุมรำยครัง้ที่ประชุม 

ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนมุัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

จำกผลกำรด ำเนินงำนวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บำท ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้
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คณะกรรมกำร 
ค่ำเบีย้ประชุม 

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ฯ 
ประธำนกรรมกำร 25,000/ ครัง้/ คน 20,000/ ครัง้/ คน 20,000/ ครัง้/ คน 

กรรมกำร 20,000/ ครัง้/ คน 15,000/ ครัง้/ คน 15,000/ ครัง้/ คน 
การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุม 
 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใด
สอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมที่ประธำนเสนอ 
 

เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                  - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง                  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
รวม 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
 
 ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ นำยวิชัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขที่ 4054 หรือ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3500 หรือ นำยเสถียร วงศ์สนนัท์  ผู้สอบบญัชี
รับอนญุำตเลขที่ 3495   หรือนำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงิน
ไม่เกิน 1,665,000 บำท  
 
การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใด

สอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
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มต ิที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติแต่งตัง้นำยวิชัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ 
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3495 
หรือ นำงสำวกุลธิดำ ภำสรุกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5946 จำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ  ส ำหรับปี 2562 และก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,665,000 
บำท ตำมที่ประธำนเสนอ 
 

เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้อ  39 

 ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพ่ือให้สอดคล้องกับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 
21/2560 เร่ือง กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระรำชบญัญัติบริษัท มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เร่ือง กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และประกำศคณะรักษำควำมสงบ แห่งชำติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ก ำหนดให้
กำรประชุมคณะกรรมกำรจะจัดกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และกำรแก้ไขค ำในข้อบังคับเดิม คณะกรรมกำร
พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเดิมของบริษัท รวม 6 
ข้อ ดงันี ้

ข้อ 25 
จำกเดิม แก้ไขเป็น 

คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อย 
สำม (3) เดือนต่อครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัท ให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อย
สำม (3) เดือนต่อครัง้ 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรของบริษัท ให้จัดขึน้ 
ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส ำนักงำนของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหำนคร หรือ ณ ที่
อื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำร หรือผู้ ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก ำหนด หรือ
ประธำนกรรมกำรจะก ำหนดให้จดักำรประชุมผ่ำน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
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ข้อ 26 
จำกเดิม แก้ไขเป็น 

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือ
รักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนันัดประชุมเร็วกว่ำ
นัน้ก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมกำรตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มี
กำรเรียกประชุมคณ ะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรก ำหนดวันประชุมภำยในสิบส่ี (14) วัน
นบัแต่วนัที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนัน้ 

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำย จดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก ำหนดวนันัดประชุมเร็วกว่ำนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้หำกกำร
ประชุม ในครำวนั น้ เป็นกำรประชุม ผ่ ำน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสำมำรถจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมโดย
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 
ในกรณีที่กรรมกำรตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปร้อง
ขอให้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรก ำหนดวันประชุมภำยในสิบส่ี (14) วัน
นบัแต่วนัที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนัน้ 

 
ข้อ 27 

จำกเดิม แก้ไขเป็น 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร จะต้องประกอบด้วย
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่
ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ ในที่ ประชุม  หรือไม่
สำมำรถปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ได้  ถ้ ำ มี รอ งป ระธำน
กรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำ
ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งขึน้เป็นประธำนในที่ประชุม  

กำรวินิจฉัยชีข้ำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรซึ่งเป็นกำรประชุม
ด้ ว ย ต น เอ ง ห รือ โด ย ก ำ รป ร ะ ชุ ม ผ่ ำน ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

นอกเหนือจำกข้อก ำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็น
กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำรที่เข้ำ
ร่วมประชุมทัง้หมดจะต้องอยู่ในรำชอำณำจักร 
และกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสำม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่
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จำกเดิม แก้ไขเป็น 

กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระท ำผ่ำนระบบ
ควบคุมกำรประชุมที่มีกระบวนกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศโดยให้มีกำร
บันทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภำพ (แล้วแต่กรณี) 
ของกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกคนตลอดกำร
ประชุม รวมทัง้ข้อมลูจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิด
จำกกำรบันทึกดังกล่ำว และระบบควบคุมกำร
ประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ฐำนเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรส่ือสำร เร่ือง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ ในที่ประชุม 

หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำน
กรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน 
ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ ได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งขึน้เป็นประธำนในที่ประชุม  

กำรวินิจฉัยชีข้ำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก  

กรรมกำรคนหนึ่ งมี เสียงหนึ่ ง (1) เสียงในกำร
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 
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ข้อ 30 
จำกเดิม แก้ไขเป็น 

บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้สุดแล้วแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก ำหนด กรรมกำรมีสิทธิได้รับ
ค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบีย้
ประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็น
จ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์และจะ
ก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได้ 

ควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงำนและลกูจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้
เป็นกรรมกำร ในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำน หรือลูกจ้ำง
ของบริษัท 

บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะก ำหนด 

กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูป
ของเงินรำงวัล เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณ ะอื่ น  ตำม
ข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำ 
ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลักเกณฑ์และจะก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็
ได้ 

ในกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หำกมีกรณี
ต้องจ่ำยเบีย้ประชุมให้แก่กรรมกำรให้จ่ำยเบีย้
ประชุมแก่กรรมกำรซึ่งได้แสดงตนเข้ำร่วมประชุม
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ควำมตำมข้อนี ไ้ม่กระทบกระเทือน สิท ธิของ
พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้
เป็นกรรมกำร ในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำน หรือลูกจ้ำง
ของบริษัท 
 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับกำรด ำรงคุณสมบัติของกรรมกำรที่ เป็น
อิสระตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์จะก ำหนด 

 

ข้อ 33 
จำกเดิม แก้ไขเป็น 

คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
กำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยในส่ี (4) เดือน 

คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
กำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยในส่ี (4) เดือน นับ
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จำกเดิม แก้ไขเป็น 

นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว 
ให้เรียกว่ำ กำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะ
เรียกประชุม   ผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ 
เม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมี
จ ำนวนหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ 
(1/5) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด หรือผู้
ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่ งในสิบ (1/10) ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเข้ำชื่อกันท ำ
หนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นกำรประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ ำ ว ด้ ว ย  ใน ก รณี เช่ น นี ้ใ ห้
คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน
หนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัได้รับหนงัสือจำกผู้ถือหุ้น 

แต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้
เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั  

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น เป็น กำร
ประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เม่ือผู้ถือหุ้นคนหนี่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุ้ นที่
จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลใน
กำรที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมกำรต้องจัดให้
มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในส่ีสิบห้ำ (45) วันนับแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจำกผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำมข้ำงต้น ผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้
จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภำยใน ส่ีสิบห้ำ (45) วันนับแต่ วันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำมข้ำงต้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือ
ว่ำเป็นกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมกำรเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอัน
จ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวย
ควำมสะดวก ตำมสมควร  

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นที่เป็นกำร
เรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคส่ีข้ำงต้นครัง้ใด 
จ ำนวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตำมวรรค
ส่ีข้ำงต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่ำใช้จ่ำยที่
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จำกเดิม แก้ไขเป็น 

เกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 39 

จำกเดิม แก้ไขเป็น 

มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้ำด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) กำรขำยห รือโอนกิจกำรของบ ริษัท
ทัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคล
อื่น 

(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น
หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับ
กำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือ
บำงส่วนที่ส ำคัญ  กำรมอบหมำยให้
บุคคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือ
กำรร่วมกิจกำรกับ บุคคลอื่ น  โดย มี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทนุกนั 

 
(ง) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) กำรเพ่ิมทนุ กำรลดทนุ และกำรออกหุ้นกู้ 
(ฉ) กำรควบ หรือเลิกบริษัท 

มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งม ำป ระชุ ม แล ะอ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนนถ้ำมีคะแนน เสียงเท่ ำกัน  ให้
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 

(2)  ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(ก ) กำรขำยห รือโอนกิจกำรของบ ริษัท
ทั ง้หมดหรือบำงส่วนที่ ส ำคัญ ให้แก่
บุคคลอื่น 

(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น
หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับ
กำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือ
บำงส่วนที่ส ำคัญ  กำรมอบหมำยให้
บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท 
หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทนุกนั 

 
(ง) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) กำรเพ่ิมทนุ กำรลดทนุ และกำรออกหุ้นกู้ 
(ฉ) กำรควบ หรือเลิกบริษัท 
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การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใด

สอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้อ  
39 
 
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33, และ
ข้อ  39 ตำมที่ประธำนเสนอ ดงันี ้
 

เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,682,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  
 ไม่มีเร่ืองอื่นพิจำรณำเพ่ิมเติม 
  
 เม่ือได้กำรพิจำรณำครบทุกวำระแล้ว ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถำมเพ่ิมเติมและเสนอ
ข้อเสนอแนะ แล้วจึงขอให้กรรมกำรบริษัทและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องตอบค ำถำมและพิจำรณำข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้
ดงันี ้
 
(1) นำยขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถำมเร่ือง บริษัทฯ มีแผนงำนกำรขยำยธุรกิจหรือกลยุทธ์ในปี 2562 

อย่ำงไร เช่น กำรขยำยสำขำกี่สำขำ หรือแนวโน้มกำรเติบโตของรำยได้ นอกจำกนีเ้นื่องจำกมีกำรประกำศ
กฎหมำยแรงงำนใหม่ เร่ือง กำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์ของพนักงำน ท ำให้บริษัทฯ มีผลกระทบกับกฎหมำย
ฉบับใหม่นี ้จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทฯ จะบันทึกค่ำส ำรองผลประโยชน์ในช่วงไหน ในไตรมำส 1 เลยหรือไม่ 
และบริษัทฯจะต้องตัง้ทนุส ำรองเพ่ือผลประโยชน์ของพนกังำนเป็นจ ำนวนเท่ำใด 

 
ค ำตอบ: คุณพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชีแ้จงว่ำ ประเด็นแรก 
บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำประมำณ 5 สำขำ ณ จังหวัดเชียงรำยและจังหวัดใกล้เคียง ในส่วนของเป้ำ
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ยอดขำยในปี 2562 นี ้บริษัทฯ ตัง้เป้ำที่จะเพ่ิมยอดขำยประมำณร้อยละ 10-15 ซึ่งสำขำแรกที่จะขยำยจะเปิด
ท ำกำรประมำณเดือนพฤษภำคม 2562 และสำขำอื่นๆ จะทยอยเปิดไปจนถึงปลำยปี 2562 ในจังหวัด
เชียงรำย พะเยำ และเชียงใหม่บำงอ ำเภอ ส ำหรับประเด็นเร่ืองกำรส ำรองผลประโยชน์พนกังำน จะถูกบันทึก
ในช่วง ไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 นี ้โดยมีจ ำนวนประมำณล้ำนกว่ำบำท ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดได้ในงบ
กำรเงิน ไตรมำส 1 ของปี 2562 ส ำหรับค ำถำมในวำระก่อนเร่ือง Same Store Sale Growth บริษัทฯ ขอชีแ้จง
เพ่ิมเติมดังนี ้ช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 2560 เป็นช่วงที่มีบัตรประชำรัฐเข้ำมำ ท ำให้ยอดขำยของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำสที่ 4 ในปี 2561 จึงท ำให้ค่ำ Same Store Sale Growth ดลูดลงมำก 

 
(2) นำยยุทธนำ วำฤทธ์ิ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะมำงำน Opp-day อย่ำงน้อยปีละ 2 

ครัง้เพ่ือพบปะกบันกัลงทนุ เพ่ืออพัเดทสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของบริษัทฯ 
 

ค ำตอบ: คุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ชีแ้จงว่ำ ที่บริษัทฯ ไม่ค่อยได้เข้ำร่วมงำน        
Opp-day เนื่องจำกบริษัทฯ ก ำลังจะมีกำรปรับปรุงระบบขึน้มำใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำประมำณ 1-2 ปี          
แต่บริษัทฯ ยงัไม่สำมำรถเปิดเผยระบบที่ก ำลงัปรับปรุง ณ ตอนนีไ้ด้ 
 
นำงอมร พุฒิพิริยะ กรรมกำร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่ำ บริษัทฯ จะรับเร่ืองงำน Opp-day ไว้พิจำรณำและบริษัทฯ ขอ
หำรือภำยในคณะผู้บริหำรและจะเรียนให้ทรำบต่อไป 

 
เม่ือไม่มีค ำถำมหรือข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้นแล้ว ประธำนฯ จึงประกำศปิดกำรประชุม 
  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
ลงชื่อ .................................................ประธำนที่ประชุม 

       (นำยแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์) 
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ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

1. ดร.วัฒนา   ยืนยง 
 

 

อายุ 

 

57 ปี 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ต าแหน่ง 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

 

- ปริญญาเอก การบญัชี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- ปริญญาโท บญัชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตัิการท างาน  

2558 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ธนพิริยะ 

2556 – ปัจจุบนั รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

2553 – 2555 ผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 

 

กรรมการและกรรมการอิสระ 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

 

5 ปี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 

 

 

 

▪ ไม่มี 
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ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษทั 7/7 ครั้ ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ ง 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้ งน้ี 

 

เป็นผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 5 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน เห็นว่า ดร.วฒันา  ยืนยง  มีคุณสมบตัิการเป็น

กรรมการ ตามท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และ

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอื่น 

- บริษทัจดทะเบียน :                                                                
- กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :                                     
- กิจการอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   

 

 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดร้ับเงินเดือนประจ า : 

- เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ย่างอิสระ : 
 

 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี 
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ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

2. นายธวัชชัย  พุฒิพิริยะ  
 

 

อายุ 

 

55 ปี 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ต าแหน่ง 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการผูจ้ดัการ 

การศึกษา 

 

- ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

 
ประวตัิการท างาน  

2558 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ธนพิริยะ 
 
  

2555 – 2558 กรรมการ บจก. ธนพิริยะ 

2556 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บจก. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ี 2013 

2562 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บจก. ทีเอ็นพี เอก็ซ์เพรส 1  

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ทีเอ็นพี เอก็ซ์เพรส 2 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 

 

กรรมการ 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

 

7 ปี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
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จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 

▪ 30.63% (คิดเป็นจ านวนหุ้นเท่ากบั 245,000,000 หุ้น) 
▪ 65.10% (คิดเป็นจ านวนหุ้นเท่ากบั 520,800,000 หุ้น กรณีนบัรวม 
นางอมร พุฒิพิริยะ และด.ช.ธนภทัร พุฒิพิริยะ) 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษทั 7/7 ครั้ ง 

คณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 ครั้ ง 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้ งน้ี 

 

เป็นผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 5 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ     

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นว่านายธวัชชัย พุ ฒิ พิ ริยะ                      

มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ ตามท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอื่น 
- บริษทัจดทะเบียน :                                        
                         

- กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :         
                             
 
 

- กิจการอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   
 

 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 
กรรมการบจก. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ี 2013 
กรรมการ บจก.ทีเอ็นพี เอ็กซเ์พรส 1 
กรรมการ บจก.ทีเอ็นพี เอ็กซเ์พรส 2 
 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดร้ับเงินเดือนประจ า : 

- เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ย่างอิสระ : 
 

 
เป็นกรรมการบริหาร 
ไม่เป็น 
 
มี 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
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ค านิยามของกรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ไดร้ับการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม 
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หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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ค าช้ีแจง เร่ือง วิธีมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เร่ือง ขอ้พึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผูถ้ือหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดีซ่ึง
จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นแก่ผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ผูถ้ือหุ้น
ยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถ้ือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบตัิท่ีน ามาใชใ้นการประชุมผูถ้ือหุ้น 

บริษทัฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะจ านวนสาม (3) แบบตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ด้ก าหนดไว้
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น 
 

ผูถ้ือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถ้ือหุ้นทัว่ไป สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้ับฝากและดูแลหุ้น  ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็
ได ้

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถ้ือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
ของบริษทัตามท่ีบริษทัไดเ้สนอช่ือไว ้ดงัน้ี โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผูร้ับมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม 

 
1. นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
2. ดร. วฒันา ยืนยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 



 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 
 

 
 

 
 

32 
 

 ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงับริษัท      
ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 329 หมู่ท่ี 8 ต าบลบา้นดู่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57100  ก่อนวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 
หลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 
 1.1  ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้ือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบฉันทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผูถ้ือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนงัสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบฉันทะ 
2. นิติบุคคล 
 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบ
ฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบ
ฉันทะ 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึ้นในต่างประเทศควรมี 
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 

ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ สถานท่ี
ประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  
วาระท่ัวไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุ้น ซ่ึงผูถ้ือหุ้น
หรือผูร้ับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉันทะ  
2.1 ผูร้ับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้ น           
การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า        
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้น  
2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุ 
ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

วาระเลือกต้ังกรรมการ  
 ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะมี

คะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี  
1. ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
2. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

 ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 
1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากท่ีประชุมว่า ผูถ้ือหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  
2. กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการ

ลงคะแนนลบั) ผูถ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถออกเสียง
ลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียนท่ีในหนังสือมอบฉันทะ
ก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได)้  
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มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
1.  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชุม 

หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด  
2.  กรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการร่วมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษทั 

3.  การลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถ้ือหุ้นในท่ีประชุมไม่นอ้ยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั้น ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด  
 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม บริษทัจะนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในท่ี
ประชุมจะขอให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนน
ในบตัรยืนยนัการลงคะแนน โดยบริษทัจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัร
เสีย (ถา้มี) ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 
และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม  

 
กรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบตัรยืนยนัการ 

ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึง (1) ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้
กรณีคสัโตเดียน) หรือ กรณีท่ีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบั 
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
1. การมอบฉันทะ 

หมวด 5 ขอ้ 36 
ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ

ฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน
จ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้ับมอบ
ฉันทะเขา้ประชุม และอย่างนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 
 (1) จ านวนหุ้นท่ีผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู่ 
 (2) ช่ือผูร้ับมอบฉันทะ 
 (3) ครั้ งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
2. การด าเนินการประชุม 

หมวด 5 ขอ้ 34 
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

หมวด 5 ขอ้ 40 
กิจการท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา  
(2) พิจารณาอนุมตัิงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3) พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

หมวด 5 ขอ้ 37 
ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให้ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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3.  องค์ประชุม 
หมวด 5 ขอ้ 35 

ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีจ านวนผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้ งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้ งหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 

 
4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 5 ขอ้ 38 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยถือว่า หน่ึง (1) หุ้น มีหน่ึง (1) 

เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 

หมวด 5 ขอ้ 39 
มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)  ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษทั 
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5. การแต่งต้ังกรรมการ 
หมวด 4 ขอ้ 15 

ให้บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด 4 ขอ้ 17 

ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

หมวด 4 ขอ้ 18 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดร้ับเลือกให้เขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
  เขียนที่ ..........................................................................  
วนัที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................  

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................ สัญชาติ ................... ...................... 
อยู่บา้นเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .................................. ....... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหัสไปรษณีย ์.... ................................... 

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั ................................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................ .เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)  .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บา้นเลขที่  .............................. 

ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง .......................... .............. อ าเภอ/เขต ..................................................
จงัหวดั .................................................. รหัสไปรษณีย ์..................................... หรือ  

(2)  ............................................................. ............. อายุ .........................ปี อยู่บา้นเลขที่ ..............................  
ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ..... .............................................
จงัหวดั .................................................. รหัสไปรษณีย ์..................................... หรือ  

(3)  .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บา้นเลขที่  .............................. 
ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ..... .............................................
จงัหวดั .................................................. รหัสไปรษณีย ์..................................... หรือ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2563  ในวนัพุธ ท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องเฮอริเทจ 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขท่ี 199 หมู่ 
13 ถนนพหลโยธิน ต าบลสันทราย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ.......................................................ผูม้อบฉันทะ  
 (.........................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉันทะ  
 (.........................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉันทะ  
 (.........................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
 (.........................................................) 

หมายเหต ุ

ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
  เขียนท่ี ..........................................................................  
วนัท่ี ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................  

(1) ขำ้พเจำ้ ........................................................................... ............. สญัชำติ .........................................  
อยู่บำ้นเลขท่ี ....................................... ถนน ................................................ ต ำบล/แขวง ....... .................................. 
อ ำเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหัสไปรษณีย ์...................................... . 

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม .............................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ...........................เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสำมญั ................................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั .................................เ สียง 

หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั .................................เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)  ....................................................................... อำยุ .....................ปี  อยู่บำ้นเลขท่ี ......................... 

ถนน ................................................. ต ำบล/แขวง ...................................... อ  ำเภอ/เขต ...................... ......................
จงัหวดั ............................................. รหัสไปรษณีย ์.....................................  หรือ 

(2)  ....................................................................... อำยุ .....................ปี  อยู่บำ้นเลขท่ี ......................... 
ถนน ................................................. ต ำบล/แขวง ...................................... อ  ำเภอ /เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหัสไปรษณีย ์.....................................  หรือ 

(3)  ....................................................................... อำยุ ............... ......ปี อยู่บำ้นเลขท่ี ......................... 
ถนน ................................................. ต ำบล/แขวง ...................................... อ  ำเภอ/เขต ............ ................................
จงัหวดั ............................................. รหัสไปรษณีย ์.....................................
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจ้ำในกำรประชุมสำมญั
ผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัพุธ ท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ 1โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขท่ี 
199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลสันทราย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้ งน้ี ดงัน้ี 

วำระท่ี 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2562 

(ก)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 2 เร่ือง พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

วำระท่ี 3 เร่ือง พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท
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(ก)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 

(ก)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 5 เร่ือง พิจำรณำอนุมตัิเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระในปี 2563 

(ก)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ช่ือกรรมกำร  ดร. วฒันำ  ยืนยง 
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

ช่ือกรรมกำร  นำยธวชัชยั พุฒิพิริยะ 
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 6 เร่ือง พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 

(ก)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 7 เร่ือง พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีส ำหรับปี 2563 

(ก)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 8 เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี) 
(ก)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำ 

กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
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หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข 

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมะติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำร 

ตำมท่ีเห็นสมควร 

กิจกำรใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้  

ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

 ลงช่ือ.......................................................ผูม้อบฉันทะ  

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

ลงช่ือ.......................................................ผูร้ับมอบฉันทะ  

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

ลงช่ือ.......................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ.......................................................ผูร้ับมอบฉันทะ  

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

หมำยเหต ุ
1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก

จ ำนวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลอืกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งต้ังให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดูแลหุ้น) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
  เขียนท่ี ..........................................................................  
วนัท่ี ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................  

(1) ขำ้พเจำ้ ........................................................................................ สญัชำติ ................... ...................... 
อยู่บำ้นเลขท่ี ....................................... ถนน ............................................. ... ต ำบล/แขวง ......................................... 
อ ำเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหัสไปรษณีย ์...... ................................. 
ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ...........................................................................  
ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม .............................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ...........................เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสำมญั ................................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั .................................เ สียง 

หุ้นบุริมสิทธิ ............................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั .................................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)  ....................................................................... อำยุ .....................ปี  อยู่บำ้นเลขท่ี ......................... 

ถนน ................................................. ต ำบล/แขวง ...................................... อ  ำเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหัสไปรษณีย ์.....................................  หรือ 

(2)  ....................................................................... อำยุ .....................ปี  อยู่บำ้นเลขท่ี ......................... 
ถนน ................................................. ต ำบล/แขวง ...................................... อ  ำเภอ/เขต ............ ................................
จงัหวดั ............................................. รหัสไปรษณีย ์.....................................  หรือ 

(3)  ....................................................................... อำยุ .....................ปี  อยู่บำ้นเลขท่ี ......................... 
ถนน ................................................. ต ำบล/แขวง ...................................... อ  ำเภอ/เขต ............ ................................
จงัหวดั ............................................. รหัสไปรษณีย ์......... ............................
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจ้ำในกำรประชุมสำมญั
ผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัพุธ ท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ 1โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขท่ี 
199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลสันทราย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ งน้ี ดงัน้ี 

มอบฉันทะตำมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
มอบฉันทะบำงส่วน คือ 

หุ้นสำมญั ........................ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้..........................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ..................... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้..........................เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด ............................... เสียง 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้ งน้ี ดงัน้ี 

ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท 



     ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดบัที่ 7 

43 

วำระท่ี 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2562 

(ก)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 2 เร่ือง พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

วำระท่ี 3 เร่ือง พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

(ก)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 

(ก)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 5 เร่ือง พิจำรณำอนุมตัิเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระในปี 2563 

(ก)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ช่ือกรรมกำร  ดร. วฒันำ  ยืนยง 
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

ช่ือกรรมกำร  นำยธวชัชยั  พุฒิพิริยะ 
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 6 เร่ือง พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 
(ก)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 7 เร่ือง พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีส ำหรับปี 2563 
(ก)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระท่ี 8 เร่ือง พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี) 
(ก)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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(ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำ 

กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข 

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมะติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำร 

ตำมท่ีเห็นสมควร 

กิจกำรใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ 

ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

 ลงช่ือ.......................................................ผูม้อบฉันทะ
 (.........................................................)

ลงช่ือ.......................................................ผูร้ับมอบฉันทะ
 (.........................................................)

ลงช่ือ.......................................................ผูร้ับมอบฉันทะ
 (.........................................................)

ลงช่ือ.......................................................ผูร้ับมอบฉันทะ
 (.........................................................)

     หมำยเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพำะกรณีที่ผู้ถือหุ้ นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดแูลหุ้นให้เท่ำนัน้
2. หลกัฐำนที่ต้องแนบพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ

(1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน
(2)  หนงัสือยืนยนัว่ำผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

4. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล
5. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
 

นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์  

 

 
อายุ 

 

 

66 ปี 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ต าแหน่ง 

 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา 

 

- แพทยศาสตร์บณัฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
-วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
-หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
-SASIN In–Depth Hospital Management Program , Kellogg School of Management, Northwestern 
University, Chicago, USA 
-SASIN In–Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea , CHA 
Medical Center and Asan Medical Center in Seoul 
-SASIN In–Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France 
-วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรีเวชศาสตร์  
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ์
 

ประวตัิการท างาน  

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการพฒันา 

บมจ. ธนพิริยะ 

2556 – ปัจจุบนั รองประธานคนท่ี1 อนุกรรมการอนามยัแม่และเด็ก โรงพยาบาลน่าน 

2557 – 2558 คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

2555 – 2557 ผูอ้  านวยการ โรงพยาบาลน่าน 



  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 

46 
 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

 

5 ปี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 

 

▪ ไม่มี 
▪ 0.06% (คิดเป็นจ านวนหุ้นเท่ากบั 500,000 หุ้น กรณีนบัรวมนาง

พชัรี  ขนัติพงษ)์ 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษทั 7/7 ครั้ ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ ง 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้ งน้ี 

 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอื่น 

- บริษทัจดทะเบียน :                                                                
- กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :                                     
- กิจการอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   
 

 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดร้ับเงินเดือนประจ า : 

- เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ย่างอิสระ : 

 

 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี 
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
 

ดร.วัฒนา  ยืนยง 

 

 

อายุ 

 

57 ปี 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ต าแหน่ง 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

 

-  ปรญิญาเอก การบญัช ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
-  ปรญิญาโท บญัชบีรหิาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่117/2015 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 
ประวตัิการท างาน  

2558 – ปจัจุบนั 
 
 

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ธนพริยิะ 
 
 
 

2556 – ปจัจุบนั รองอธกิารบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

 

5 ปี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 

 

ไม่มี 

 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษทั 7/7 ครั้ ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ ง 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้ งน้ี 

 

เป็นผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 5 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอื่น 

- บริษทัจดทะเบียน :                                                                
- กิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :         
- กิจการอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   

 

 

 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดร้ับเงินเดือนประจ า : 

- เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ย่างอิสระ : 
 

 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี 
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หมายเหตุ: บริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัเตรียมรถตู ้เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผูถ้ือหุ้นท่ีสนใจเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563  ไวร้องรับท่ีสนามบินเชียงราย  ส ารองท่ีนัง่ โทร  088-291-6108 ติดต่อ คุณดวงใจ อยู่อินทร์ 
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บริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นภายใต ้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัฯ มีความห่วงใยอย่างย่ิงต่อความเส่ียงของการ
แพร่ระบาดดงักล่าวในการประชุมผูถ้ือหุ้น เน่ืองจากเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่ระบาด 
บริษทัฯ จึงได ้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เป็นไปตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ส าหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดงัน้ี  

1. ขอความร่วมมือผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1.1 ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนงัสือ

มอบฉันทะท่ี จะไดจ้ดัส่งให้กบัท่านผูถ้ือหุ้น หรือทางเวบ็ไซตบ์ริษทั โดยส่ง หนงัสือมอบฉันทะและ

หลกัฐานส่งมาท่ี เลขานุการบริษทั บริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 329 หมู่ 8 ต าบลบา้นดู่ อ  าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงราย 57100 

1.2 ส าหรับท่านผูถ้ือหุ้นท่ีประสงคจ์ะส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม บริษทัฯ ขอแจง้ช่องทางการ

ส่งค าถาม ล่วงหนา้ โดยผูถ้ือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม

ไดเ้ป็นการล่วงหนา้ จนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งค าถามล่วงหนา้ได้

ดงัน้ี  

• ส่งมาท่ีบริษทัฯ พร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ  
• อีเมล : investor@thanapiriya.co.th 

 

2. กรณีผูถ้ือหุ้นมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ขอให้ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการ
จดั ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดงัน้ี  
2.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งตอบแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ยตนเองและ

ตามความจริง และตอ้งผ่านจุดคดักรองท่ีบริษทัฯจดัเตรียมขึ้น ก่อนเขา้ในบริเวณหรือสถานท่ีจดัการ
ประชุม โดยผูถ้ือหุ้นท่ีมีลกัษณะดงัน้ีขอความร่วมมืองดเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มูลดา้น
สุขภาพหรือประวตัิการเดินทาง ของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

• ผูถ้ือหุ้นท่ีมีการเดินทางไปยงัประเทศกลุ่มเส่ียงตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือได้
ติดต่อใกลชิ้ด กบับุคคลท่ีมีประวตัิการเดินทางไปยงั/กลบัจากประเทศดงักล่าวเป็นภายใน 14 
วนัก่อนวนัประชุม 

• ผูถ้ือหุ้นท่ีมีอาการเป็นไขห้รือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการ
เก่ียวกบัระบบ ทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจสงสัยวา่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

• ผูถ้ือหุ้นท่ีมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  

mailto:investor@thanapiriya.co.th
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ทั้งน้ีผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
โดยบริษทัฯ ได ้มีการจดัเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว ้ณ จุดคดักรองอย่างครบถว้นและเพียงพอ  

2.2  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีผ่านการคดักรองจากเจา้หนา้ท่ีแลว้ไม่พบอาการจะมีการติดสต๊ิกเกอร์สัญลกัษณ์
ประจ าตวัไว ้บนเส้ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านนั้นอย่างชัดเจนก่อนร่วมประชุมเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  

2.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ าเป็นตอ้งเตรียมหนา้กากอนายมยัของตนเองมาดว้ยและควรสวมใส่ตลอดเวลาท่ี
ประชุมตั้งแต่ จุดคดักรองจนเขา้ร่วมการประชุมเสร็จส้ินเพ่ือความปลอดภยัต่อตนองและบุคคล
ขา้งเคียง  

2.4 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เขา้สถานท่ีประชุมส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ผ่านการคดักรองหรือไม่
ท าแบบ คดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 

2.5 บริษทัฯ เตรียมการจดัการประชุมเพ่ือลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพ้ืนท่ีประชุมโดยจดัเวน้
ระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างนอ้ย 1 เมตร รวมถึงการตอ่แถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด
ลงทะเบียน  

2.6 บริษทัฯ งดบริการอาหารและเคร่ืองดื่มใดๆ ในบริเวณสถานท่ีประชุมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการ
แพร่ระบาด  

2.7  บริษทัฯ จะเนน้ย  ้าสถานท่ีจดังานเก่ียวกบัการท าความสะอาดโต๊ะ เกา้อี้และอุปกรณ์ทุกชนิดบริเวณห้อง
ประชุม รวมถึงบริเวณท่ีมีผูส้ัมผสัจ านวนมาก เช่น ราวบนัได ห้องน ้า จุดรับอาหารว่าง ดว้ยน ้ายาท า
ความสะอาดหรือ แอลกอฮอล ์70% อย่างสม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัการเกิดเช้ือโรค 

 2.8 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลห์รือเจลทั้งก่อนและหลงัจากเสร็จส้ินการเขา้
ร่วม ประชุม และก่อนออกจากสถานท่ีจดัการประชุม รวมถึงทุกครั้ งท่ีสัมผสัจุดเส่ียงท่ีจะมีเช้ือโรค 

2.9 บริษทัฯ ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเผ่ือเวลาการประชุม เน่ืองจากมีมาตรการส าหรับการคดักรองก่อนการ
ลงทะเบียน ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนเขา้ประชุมล่าชา้  

 
ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพ่ิมเติมตามท่ีบริษทัฯ เห็นว่าเหมาะสมต่อไป 
 
ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุม บริษทัฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัการติดต่อโคโรนา 
2019 ของผูเ้ขา้ร่วม ประชุมทุกท่าน บริษทัฯ ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 
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ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2563 
วันพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  

 ณ ห�องเฮอร�เทจ 1 โรงแรมเฮอร�เทจ เช�ยงราย 
เลขที่ 199  ถนนพหลโยธ�น ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเช�ยงราย.
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