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ที่ TNP.SE 011/2020
วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
ท่านผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
รายงานประจาปี ซึ่ งประกอบด้วยงบการเงินประจาปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (คิวอาร์โค้ด)
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
คานิยามของกรรมการอิสระ
คาชี้แจง เรื่ อง วิธีมอบฉันทะ เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้นที่
มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม
10. มาตรการและแนวปฏิบตั ิ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพุธที่
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริ เทจ 1 โรงแรมเฮอริ เทจ เชียงราย เลขที่ 199 ถนนพหลโยธิน ตาบลสัน
ทราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษทั ฯได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน
2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุ มผู ถ้ ือหุ้นรับรองรายงานการประชุม สามัญ ผูถ้ ือ หุ้น
ประจาปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562
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ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญ ชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่
ผ่ า นมา บริ ษัท ฯ มี ร ายได้ ร วมจ านวน 1,965.1 ล้า นบาท โดยมี ก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมจ านวน
88.6 ล้านบาท รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจาปี ซึ่ งส่ งมาพร้อ มกั บ
หนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยดาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงาน (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษ ัทได้จดั ให้มีการจัดทางบการเงินส าหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 และผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อ นาเสนอให้ ที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือ หุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุ มสามัญ ประจ าปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 กาหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ
สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรกำไรไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี
2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ประจำปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริ ษทั ฯ
จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านั้น และมาตรา 116 กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วน
หนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุ ทธิ ของงบเฉพาะกิ จการหลังหัก
ภาษีเงิน ได้นิติ บุ คคล และการจัด สรรทุ น ส ารองตามกฎหมาย ซึ่ งอัตราการจ่ ายเงิน ปั นผลดังกล่าว อาจ
เปลี่ ย นแปลงได้ ข้ ึ น อยู่ก ับ ฐานะทางการเงิ น สภาพคล่ อ ง แผนการลงทุ น รวมถึ งปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
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จากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจาปี 2562 จานวน 90,578,384.00 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ:
1) คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น อนุ มัติ จ ัด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2562 เป็ น
ทุน ส ารองตามกฎหมายจานวน 820,921.11 บาท ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อ ยละ 0.90631 ของก าไรสุ ท ธิ ข องงบ
การเงินเฉพาะกิจการประจาปี 2562 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ มีทุนส ารองจานวน 20,000,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามที่กฎหมายกาหนด
2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือ หุ้นเพื่อ งดจ่ ายปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผูถ้ ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเงินจ่าย
ปันผลทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 12 กันยายน
2562 และการจ่ายเงิน ปั นผลระหว่างกาลเป็ นเงินสดจากผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ตั้งแต่ว นั ที่ 1
กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเงินจ่ายปั น
ผลทั้งสิ้ น 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ ลา้ นบาทถ้วน) ซึ่ งจ่ายปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 หลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 44.56 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2562 (บาท)

ปี 2561 (บาท)

(ปันผลระหว่างกาล)

กาไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตั้งสารองตามกฎหมาย
คงเหลือกาไรสุทธิ หลังหักสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
จานวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กาไรสุทธิ (ร้อยละ)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กาไรสุทธิหลังหักสารองตาม
กฎหมาย (ร้อยละ)

90,578,384.00
820,921.11
89,757,462.89
40,000,000.00
800,000,000

64,049,403.69
3,202,470.18
60,486,933.51
28,000,000.00
800,000,000

0.05
44.16
44.56

0.035
43.72
46.29

การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 18 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุก ครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี
แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้
เข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระนี้ ได้แก่
1. ดร.วัฒนา ยืนยง

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ตาแหน่ ง กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ ห าร/ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง/
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือ หุ้นเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือ กตั้งเป็ น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้านับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ข องบริ ษัทฯ และปรากฏว่าไม่มี ผูถ้ ือ หุ้น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ารับ การ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ พิ จารณานาเสนอให้ ที่ประชุ มผูถ้ ือ หุ้น พิ จารณาเลือ กตั้งเป็ นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็ นกรรมการที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษัท และกฎ
บัตรคณะกรรมการบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในกรณี น้ ีได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญ ผูถ้ ือ หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิ เลือกตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยง ตาแหน่ ง กรรมการ
อิส ระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และ นายธวัช ชัย
พุฒิพิริยะ ตาแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ยง และกรรมการผูจ้ ดั การ
กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูไ้ ด้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ ง
หน้าที่ ในฐานะกรรมการด้ว ยดี ตลอดมา และดร.วัฒ นา ยืน ยง ในฐานะกรรมการอิ ส ระจะสามารถให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่พึงจะมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุค คลซึ่ งได้รับการเลือ กตั้งในลาดับถัดลงมามี
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คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อก
เสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 (3) )
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ จากผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในปี ที่ ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั ฯ หรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรู ปของค่าตอบแทนประจาปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดย
ไม่ มี ค่ า ตอบแทนในรู ป แบบอื่ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ทั้ง นี้ กรรมการที่ เ ป็ นผู ้บ ริ ห ารของบริ ษัท ฯ
คณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินเดือนจะไม่ ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่
ประชุม โดยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจาปี 2563 เป็ นดังนี้

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริ ษทั
25,000 /ครั้ง / คน
20,000 /ครั้ง / คน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ
20,000 /ครั้ง / คน
15,000 /ครั้ง / คน

กรรมการสรรหา ฯ
20,000 /ครั้ง / คน
15,000 /ครั้ง / คน

ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัสพิจารณาจากผลการดาเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่
เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายจริ ง รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง
ค่าตอบแทน (บาท)
รายชื่อ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่าตอบแทน
รวม
บริ ษทั
ตรวจสอบ สรรหาฯ พิเศษรายปี
1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
175,000
100,000
70,000 345,000
2. ดร.วัฒนา ยืนยง

140,000

75,000

40,000

65,000

320,000

3. ดร.เฉลิมชัย คาแสน

140,000

75,000

30,000

60,000

305,000

4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี้

-

-

-

-

-

140,000

-

30,000

40,000

210,000

7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
รวม

140,000
735,000

250,000

100,000

30,000 170,000
265,000 1,350,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2563 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรู ปแบบของค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทน
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ในรู ป แบบอื่น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู ้พิ จ ารณาจัด สรร
ค่าตอบแทนดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2563
ข้อ เท็ จจริ งและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญ ญัติม หาชนจากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้ ที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทุก ปี ในการแต่งตั้งสามารถ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ฯ ได้มีค วามเห็น ว่าสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตก าหนดให้
นายวิชัย รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่
3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญ ชี ทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นำยยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพำน ผูส้ อบ
บัญชี ทะเบียนเลขที่ 9445 หรื อ นำงสำวกนิษฐำ ศิริพฒั นสมชำย ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริ ษทั
เอเอ็นเอสออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษัท ฯ และก าหนดค่าสอบบัญ ชี ของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อ ย
สาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอเอ็นเอสออดิท จากัด ได้เป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2556-2562 รวม
7 ปี และบริ ษทั ย่อยตั้งแต่ปี 2557-2562 รวม 6 ปี โดยนายวิชยั รุ จิตานนท์ เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนามต่อเนื่องกัน
2 ปี (ปี 2561 และ 2562)
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในปี 2562 และปี 2563 มีดงั นี้
1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ปี 2563
(ปี ที่นาเสนอ)

รายละเอียด
บริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจาปี
รวมเป็ นเงิน
บริ ษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ ี2013 จากัด (บริ ษทั ย่อย)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
รวมเป็ นเงิน
บริ ษทั ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด
บริ ษทั ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด
รวมทั้งกลุ่ม
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ปี 2562

เพิ่มขึ้น

630,000
925,000
1,555,000

600,000
900,000
1,500,000

30,000
25,000
55,000

45,000
120,000
165,000
40,000
40,000
1,800,000

45,000
120,000
165,000
40,000
40,000
1,745,000

55,000
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ทั้งนี้ ค่ า ตอบแทนผู ส้ อบบัญ ชี ข ้างต้น ยังไม่ รวมค่ าใช้จ่ายอื่ น ๆ เช่น ค่าเบี้ ยเลี้ ยงปฏิบัติ งานต่างจังหวัด
ค่าล่วงเวลา ค่าอากรแสตมป์ เป็ นต้น
2) ค่าบริ การอื่น (Non-Audit fee)
- ไม่มี ความเห็ น ของคณ ะกรรมการ: เห็ น สมควรเส นอที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง
นายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่
3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นำยยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพำน ผูส้ อบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรื อ นำงสำวกนิษฐำ ศิริพฒั นสมชำย ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริ ษทั
เอเอ็นเอสออดิท จากัด เป็ นผู ส้ อบบัญ ชีข องบริ ษทั ฯ และกาหนดค่าสอบบัญ ชี ของบริ ษัทฯ และรับทราบ
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญ ชี ตามรายชื่ อ ที่เสนอข้างต้นไม่มีค วามสัมพันธ์และไม่มีส่ ว นได้เสี ยกับบริ ษ ัทฯ ผูบ้ ริ ห าร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
ผูถ้ ือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งและยื่นต่อบริ ษทั ฯ ก่อน
เข้าร่ วมประชุมด้วย ส่ วนผูถ้ ือหุ้นต่างชาติซ่ึ งแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
อนึ่งกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 (Record Date)
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจน
สุ ขภาพของผูถ้ ือ หุ้นและผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน จึ งขอให้ทุกท่านปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบัติ
สาหรับการประชุมที่ได้แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้อย่างเคร่ งครัดและขอความร่ วมมือท่าน
ผูถ้ ือ หุ้ นมอบฉั นทะให้ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษัทฯ แทนการเข้าร่ วมประชุ มด้ว ยตนเองและสามารถส่ ง
คาถามล่วงหน้ามาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กาหนดมายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าเพื่อ ให้
บริ ษทั ฯ ได้รับเอกสาร ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มาที่ : เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ธนพิริยะ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ 8 ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 หรื อส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มายัง investor@thanapiriya.co.th
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของ
บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จัดให้ มีกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันอังคำรที่ 23
เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 นำฬิกำ ณ ห้ องธำรำเทพ อำคำรธำรำเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้ ำพระยำปำร์ ค เลขที่ 247 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร โดยมีนำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ เป็ นประธำนในที่ ประชุมและมี
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้เข้ ำร่วมประชุมอื่น ๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
กรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุม
1. นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
2. ดร.วัฒนำ ยืนยง

3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน
4.
5.
6.
7.

นำยธวัชชัย พุฒิพิริยะ
นำงอมร พุฒิพิริยะ
นำงจุฬำรัตน์ งำมเลิศลี ้
นำงสำวบุษกร ถัดทะพงษ์

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

กรรมกำรของบริษัทฯ ทัง้ 7 ท่ำนข้ ำงต้ นเข้ ำร่วมประชุมครบ 7 ท่ำน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ
ผู้บริหำรที่เข้ ำร่วมประชุม
นำยพิทยำ จิตมำเส

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน / เลขำนุกำรบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด
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ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ มำเข้ ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และแถลง
ว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะทังสิ
้ ้น 63 ท่ำน นับจำนวนหุ้นได้ 598,929,202 หุ้น คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 74.8662 ของจ ำนวนหุ้นซึ่งได้ จำหน่ำยแล้ ว และเป็ นผู้มีสิทธิอ อกเสียง จึงครบเป็ นองค์ประชุมตำม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ
ประธำนฯ จึงเปิ ดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้ เชิญผู้ถือหุ้นรับฟั งคำชี ้แจงเรื่องวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี ้
1. กำรออกเสียงโหวตในแต่ละวำระ ทุกท่ำนสำมำรถออกเสียงได้ ตำมจำนวนหุ้นที่มี หรือตำมจำนวนหุ้นที่
ได้ รับมอบฉันทะมำ โดยถือว่ำ 1 หุ้นเท่ำกับ 1 คะแนนเสียง โดยในกำรโหวตจะไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยก
กำรลงคะแนนเสียงได้ เว้ นแต่เป็ นผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. หรือคัสโตเดียนที่ทำหน้ ำที่ดูแลหลักทรัพย์ให้ แก่นกั ลงทุน
ต่ำงประเทศ สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ทำกำรระบุกำรลงคะแนนมำแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะต้ อง
ลงคะแนนตำมที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ โดยในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้ ดงั ต่อไปนี ้ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออก
เสียง
2. เจ้ ำหน้ ำที่ลงทะเบียนจะทำกำรพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สำหรับกรณี ดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้ถอื หุ้นที่มำด้ วยตนเอง หรือ
2.2 ผู้รับมอบฉันทะ ทัง้ นีไ้ ด้ รับกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณี ที่ผ้ ูมอบฉันทะให้ สิทธิ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนได้ ในวำระที่ระบุ
3. เจ้ ำหน้ ำที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนนในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ แล้ ว
โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุมแทนและออกเสียงให้ ตรงตำมที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์
4. ก่อนเรียกเก็บบัตรคะแนนเพื่อทำกำรอนุมตั ิในแต่ละวำระ ผู้เข้ ำร่วมประชุมสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้ องกับวำระนัน้ ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผ้ เู ข้ ำร่วมประชุมต้ องกำรสอบถำม กรุณำยกมือขึน้ และแจ้ งชื่อนำมสกุลพร้ อม
ทังชี
้ ้แจงว่ำเป็ นผู้ถือหุ้นที่มำด้ วยตนเองหรือเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
5. ในกำรนับ คะแนน บริ ษั ท ฯจะน ำระบบบำร์ โค้ ดมำใช้ ในกำรนับ คะแนนเสี ย งเพื่ อ ควำมรวดเร็ ว ในกำร
ประมวลผลกำรนับคะแนนเสียง กำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะนำคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้ วย งด
ออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ออกเสียง ทังในที
้ ่ประชุมและที่มอบฉันทะ
6. หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนกำรปิ ดประชุมและประสงค์
จะลงคะแนนเสียงในวำระที่เหลือ ขอให้ ส่งบัตรลงคะแนนพร้ อมลงลำยมือชื่อให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนออกจำกห้ องประชุม
บริษัทฯจะทำกำรบันทึกคะแนนเสียงของท่ำนไว้
7. ผลกำรนับคะแนนจะประกำศหลังจำกท่ำนประธำนฯ ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่
ละวำระ ผลกำรนับคะแนนจะรวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิให้ ลงคะแนนแทน และรวมถึง
กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะระบุคะแนนไว้ ล่วงหน้ ำผ่ำนทำงผู้รับมอบฉันทะ
8. กรณีที่ผลกำรลงคะแนนเท่ำกัน ประธำนฯ จะทำกำรโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็ นกำรชี ้ขำด
9. บัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงมติเห็นด้ วย ให้ นำส่งคืนก่อนออกจำกห้ องประชุม
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ในส่วนของวำระกำรประชุม ประธำนฯจะดำเนินกำรประชุมตำมวำระที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมตำมลำดับ
โดยมติของที่ประชุมจะต้ องประกอบไปด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง จะใช้ มติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้ น
วำระที่ 6 เรื่ องพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร จะใช้ มติไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุม และวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิ แก้ ไข เพิ่มเติม ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้ อ 39
จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวำระที่ 2
เรื่องพิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เป็ นวำระแจ้ งเพื่อทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
ในกำรส่งหนังสือเชิญ ประชุมนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ส่งหนังสือเชิญ ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ ลงประกำศใน
หนังสือพิมพ์ และลงรำยละเอียดกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เมื่อ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่ำนใดมีข้อ สงสัยในกำรลงคะแนนเสียงแล้ ว ประธำนฯ จึงขอเริ่ มกำรประชุมเพื่อพิจ ำรณำ
ระเบียบวำระต่ำง ๆ ตำมที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ประธำนได้ เสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561
รำยละเอียดตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ได้ แนบมำด้ วยกับหนังสือเชิญประชุม ให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรอง
การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ก่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม
เพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 11 เมษำยน 2561
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,084,802
599,084,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

10

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100
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หมายเหตุ

ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นที่มำเข้ ำร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 2 รำย ทำให้ มีจำนวนผู้ถือ
หุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 1 เท่ำกับ 65 รำย มีจำนวนหุ้น
รวมทังหมด
้
599,084,802 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
ประธำนฯ ได้ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทได้ มีกำร
เปิ ดสำขำเพิ่มจำนวน 5 สำขำ รวมเป็ น 24 สำขำ ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้ รวมจำนวน 1,779.8 ล้ ำนบำท โดยมีกำไร
สุทธิตำมงบกำรเงินรวมจำนวน 65.1 ล้ ำนบำท รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจำปี ที่ได้ แนบมำพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
ธนพิริยะ ได้ เข้ ำร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต” และได้ รับกำรรับรองแล้ ว
ในปี 2561 เพื่ อแสดงเจตนำรมณ์ และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้ มั่นใจว่ำ ธนพิ ริยะ มี
นโยบำย แนวปฏิบัติ และข้ อกำหนดในกำรดำเนินกิจกำรที่เหมำะสม ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และพัฒนำสู่
องค์กรแห่งควำมยัง่ ยืน เป็ นร้ ำนค้ ำปลีกท้ องถิ่นของคนไทย ที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยัง่ ยืนได้
การลงมติ วำระนี ้เป็ นวำระแจ้ งเพื่อทรำบ ไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ อ งกับวำระนีก้ ่อ นกำรลงมติ โดยคำถำมและ
คำตอบสรุปได้ ดงั นี ้
(1)

คุณ เพียงใจ ชีวภำพ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ทำไมค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยถึงเพิ่มขึน้ สูงโดยเพิ่มขึน้ เกือ บ
20 ล้ ำนบำท ในขณะที่รำยได้ เพิ่มขึ ้น 178 ล้ ำนบำท
ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญ ชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท ชีแ้ จงว่ำ ในปี 2561
บริ ษัทฯ มีกำรเปิ ดสำขำเพิ่มประมำณ 5 สำขำ ทำให้ ในช่วงที่บริ ษัทฯ ขยำยสำขำรำยได้ จึงยังไม่เพิ่มขึ ้นเต็มที่
แต่ค่ำใช้ จ่ำย เช่น ค่ำเสื่อ มรำคำหรื อ ค่ ำใช้ จ่ำยพนัก งำน ยังคงเพิ่ มขึน้ ในแต่ ละสำขำประกอบกับ สภำวะ
เศรษฐกิจในช่วงปี 2561 ไม่ดี ส่งผลให้ ยอดขำยต่ำเมื่อเทียบกับค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยที่เพิ่มขึ ้น

(2)

คุณเพียงใจ ชีวภำพ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยไม่เกี่ยวข้ องกับค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อม
รำคำจะเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชี ้แจงว่ำ ถ้ ำในกรณีสำขำ
จะถือว่ำเป็ นค่ำเสื่อมรำคำและจะรวมไปเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย หำกเป็ นกรณีสำนักงำนใหญ่จะถือว่ำเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
11
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(3)

คุณ เพียงใจ ชีวภำพ ผู้รับ มอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเพิ่มขึน้ ประมำณ 10 ล้ ำนบำท
เพรำะอะไร
ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญ ชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท ชีแ้ จงว่ำ เป็ นค่ำใช้ จ่ำย
สำหรับกำรสนับสนุนสำขำ และค่ำเสื่อมรำคำที่บริษัทฯ ย้ ำยศูนย์กระจำยสินค้ ำในช่วงประมำณกลำงปี 2560
ทำให้ ค่ำเสื่อมรำคำของศูนย์กระจำยสินค้ ำยังเข้ ำไม่ครบปี ซึ่งในปี 2561 ศูนย์กระจำยสินค้ ำได้ ดำเนินกำรมำ
ครบ 1 ปี ซึ่งมีค่ำเสื่อมรำคำอยู่ที่ประมำณ 6-7 ล้ ำนบำท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธำนฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ำบริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ ำตได้ ต รวจสอบรับรองแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นพิจ ำรณำอนุมัติใน
กำรประชุมสำมัญประจำปี ตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
การลงมติ วำระนี ้ต้ องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ อ งกับวำระนีก้ ่อ นกำรลงมติ โดยคำถำมและ
คำตอบสรุปได้ ดงั นี ้
(1)

คุณ ขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ ผลดำเนินงำนในปี 2561 ในส่วนของค่ำ Same Store Sales
Growth ในช่วงไตรมำสที่ 3 และ 4 มีตัวเลขที่ลดลงและติดลบ อยำกทรำบว่ำเกิดจำกเศรษฐกิจไม่ดี มีค่แู ข่ง
ทำงกำรค้ ำ หรื อมีผลกระทบหรือปั จจัยอะไร โดยแนวโน้ มในปี นีห้ รื อในไตรมำสที่ 1 ที่ผ่ำนมำดีขึน้ หรื อยังติด
ลบเหมือนเดิม
ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท ชีแ้ จงว่ำ ในส่วนของค่ำ
Same Store Sales Growth ในช่วงไตรมำสที่ 3 และ 4 โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสที่ 4 ลดลงค่อนข้ ำงเยอะ
กว่ำไตรมำสอื่นเนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำ ที่ไปแชร์ สำขำเก่ำ
ทำให้ ค่ำ Same Store Sales Growth ลดลงในช่วงไตรมำสที่ 4 และสำหรับช่วงต้ น ปี ยังไม่ดีขึน้ สำหรับ ค่ำ
Same Store Sales Growth

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

599,084,802
599,084,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติจัดสรรกาไรของบริษัทเป็ นทุน สารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปั น ผลสาหรั บผล
การดาเนินงานปี 2561
ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรกำไรของบริษัทเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงิน
ปั นผล ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้
1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 3,202,470.18 บำท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
5 ของก ำไรสุท ธิ ข องงบกำรเงิน เฉพำะกิ จ กำรประจ ำปี 2561 ซึ่ ง มี จ ำนวน 64,049,404 บำท เพื่ อ ให้ เป็ นไปตำม
ข้ อกำหนดของกฎหมำย ภำยหลังจำกกำรจัดสรรดังกล่ำว บริษัทฯ จะมีทนุ สำรองตำมกฎหมำยทัง้ สิน้ 19,179,078.89
บำท
2. จ่ ำ ยเงิ น ปั นผลให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ ที่ มี รำยชื่ อ ปรำก ฏอยู่ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ณ วัน ที่
8 มีนำคม 2562 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมกำรกำหนดให้ เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ใน
อัตรำหุ้นละ 0.035 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 28,000,000 บำท ซึ่งบริษัทฯ ได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้ วใน
อัตรำหุ้นละ 0.015 บำท หรือเท่ำกับ 12,000,000 บำท เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 จึงคงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ำยอีกใน
อัตรำหุ้นละ 0.020 บำท รวมเป็ นเงิน 16,000,000 บำท โดยกำหนดจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภำคม
2562 ทังนี
้ ้อัตรำเงินปั นผลที่จ่ำยเทียบกับกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลักหักภำษี เงินได้ นิติบุคคลและทุน
สำรองตำมกฎหมำยปี 2561 เท่ำกับร้ อยละ 46.29 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทฯ
การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ก่อนกำรลงมติ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถำม
ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2561
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและอนุมัติ
กำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2561
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,084,802
599,084,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562
ประธำนฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรจะต้ องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้ อ ย
จำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้
ให้ จบั สลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำร
ซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระ
ของบริษัทฯ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจำนวน 2 ท่ำน ได้ แก่
1. นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
2. นำงอมร พุฒิพิริยะ
นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ และนำงอมร พุฒิพิริยะ ทัง้ 2 ท่ำนเป็ นกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระได้ ขอออกจำกห้ อ ง
ประชุมเพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติได้ อย่ำงอิสระ
ประธำนฯ ได้ แ จ้ งต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ำ เนื่อ งจำกกรรมกำรทัง้ 2 ท่ ำนดังกล่ ำวเป็ นผู้มี ควำมเหมำะสม ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ด้ำนธุรกิจอย่ำงกว้ ำงขวำงเป็ นประโยชน์ ต่อกำรบริ หำรบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติ
ต้ องห้ ำมตำมพระรำชบัญ ญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตัง้ นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ และนำงอมร พุฒิพิริยะ กลับเข้ ำมำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือ หุ้น สอบถำมประเด็น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ วำระนี ก้ ่ อ นกำรลงมติ เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูใด
สอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ต้องออกตำมวำระ
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มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณ ำแล้ ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ นำยแพทย์ พิ ษ ณุ ขั น ติ พ งษ์ และนำ งอมร
พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็ นกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระ โดยที่
ประชุมได้ พิจำรณำอนุมตั ิเป็ นรำยบุคคลดังนี ้

หมายเหตุ

นายแพทย์ พิษณุ ขันติพงษ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

นางอมร พุฒิพิริยะ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 5 มีผ้ ถู ือหุ้นที่มำเข้ ำร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 รำย ทำให้ มีจำนวนผู้ถือ
หุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 5 เท่ำกับ 67 รำย มีจำนวนหุ้น
รวมทังหมด
้
599,682,802 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประธำนได้ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทนเป็ นผู้พิ จ ำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจำกผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่ำนมำ กำรปฏิ บัติงำน และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร โดยเปรียบเทียบอ้ ำงอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้ เคียงกับ บริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ มี
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่กรรมกำรทังในรู
้ ปของค่ำตอบแทนประจำปี และเบีย้ ประชุมเท่ำนัน้ โดยไม่มีค่ำตอบแทนใน
รูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำรหรื อได้ รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้
รับค่ำเบี ้ยประชุมรำยครัง้ ที่ประชุม
ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 โดยกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
จำกผลกำรดำเนินงำนวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บำท ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้
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ค่ำเบี ้ยประชุม
คณะกรรมกำร
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 วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุม
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือ หุ้น สอบถำมประเด็น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ วำระนี ก้ ่ อ นกำรลงมติ เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูใด
สอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 ตำมที่ประธำนเสนอ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100
100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ นำยวิชัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ ำต
เลขที่ 4054 หรือ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3500 หรือ นำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 3495 หรือนำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 1,665,000 บำท
การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือ หุ้น สอบถำมประเด็น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ วำระนี ก้ ่ อ นกำรลงมติ เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูใด
สอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
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มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ นำยวิชัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญ ชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
หรือ นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5946 จำกบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และกำหนดค่ำสอบบัญ ชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 1,665,000
บำท ตำมที่ประธำนเสนอ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ แก้ ไข เพิ่มเติม ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้ อ 39
ประธำนฯ ได้ แ จ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ำ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ค ำสั่งหัว หน้ ำ คณะรัก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่
21/2560 เรื่ อ ง กำรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมำยเพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุ รกิ จ ได้ มี กำรแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
พระรำชบัญญัติบริษัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เรื่อง กำรให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และประกำศคณะรักษำควำมสงบ แห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้
กำรประชุมคณะกรรมกำรจะจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และกำรแก้ ไขคำในข้ อบังคับเดิม คณะกรรมกำร
พิจำรณำแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับเดิมของบริ ษัท รวม 6
ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 25
จำกเดิม
คณะกรรมกำรของบริษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย
สำม (3) เดือนต่อครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัท ให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงั ้
สำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้ เคียง

17

แก้ ไขเป็ น
คณะกรรมกำรของบริษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย
สำม (3) เดือนต่อครัง้
กำรประชุมของคณะกรรมกำรของบริ ษัท ให้ จัดขึน้
ณ ท้ อ งที่ อัน เป็ นที่ ตัง้ ส ำนัก งำนของบริ ษั ท หรื อ
จังหวัดใกล้ เคียง หรื อกรุงเทพมหำนคร หรือ ณ ที่
อื่ น ใดตำมที่ ป ระธำนกรรมกำร หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะกำหนด หรื อ
ประธำนกรรมกำรจะกำหนดให้ จดั กำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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ข้ อ 26
จำกเดิม
ในกำรเรี ย กประชุ ม คณะกรรมกำร ให้ ป ระธำน
กรรมกำร หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อ ยกว่ำเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจ ำเป็ นเร่งด่วนเพื่อ
รักษำสิทธิหรื อประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่ำ
นันก็
้ ได้

แก้ ไขเป็ น
ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็ นกำร
ประชุ ม ด้ ว ยตนเองหรื อ โดยกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้ รับ
มอบหมำย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำร
ไม่น้อ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ใน
กรณี จ ำเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษำสิทธิ หรื อ ประโยชน์
ของบริ ษัท จะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
กำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่ำนันก็
้ ได้ ทัง้ นี ้ หำกกำร
ในกรณีที่กรรมกำรตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปร้ อ งขอให้ มี
ประชุ ม ในครำวนั น้ เป็ นกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
กำรเรี ย กประชุ ม คณ ะกรรมกำร ให้ ประธำน
อิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทสำมำรถจัดส่งหนังสือ เชิญ
กรรมกำรกำหนดวันประชุมภำยในสิบสี่ (14) วัน
ประชุ ม และเอกสำรประกอบกำรประชุ ม โดย
นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอเช่นว่ำนัน้
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณี ที่ ก รรมกำรตัง้ แต่ ส อง (2) คนขึ น้ ไปร้ อง
ขอให้ มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ ประธำน
กรรมกำรกำหนดวันประชุมภำยในสิบสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอเช่นว่ำนัน้
ข้ อ 27
จำกเดิม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทั ง้ หมด จึ ง จะครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่
ประธำนกรรมกำรไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่
สำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ไ ด้ ถ้ ำมี ร อ งป ระธำน
กรรมกำร ให้ รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ ำ
ไม่ มี ร องประธำนกรรมกำรหรื อ มี แ ต่ ไม่ ส ำมำรถ
ปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมกำรซึ่ ง มำประชุ ม เลื อ ก
กรรมกำรคนหนึ่งขึ ้นเป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
18

แก้ ไขเป็ น
ในกำรประชุม คณะกรรมกำรซึ่งเป็ นกำรประชุ ม
ด้ ว ย ต น เอ ง ห รื อ โด ย ก ำ รป ร ะ ชุ ม ผ่ ำ น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้ อ งประกอบด้ วยกรรมกำรไม่
น้ อยกว่ ำ กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำร
ทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
นอกเหนือจำกข้ อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็ น
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำรที่เข้ ำ
ร่ว มประชุม ทัง้ หมดจะต้ อ งอยู่ในรำชอำณำจัก ร
และกรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสำม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้ องอยู่ในที่
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จำกเดิม
กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน
เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ งนัน้ ในกรณีที่คะแนน
เสี ย งเท่ ำ กัน ให้ ป ระธำนในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย ง
เพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด

แก้ ไขเป็ น
ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้ องกระทำผ่ำนระบบ
ควบคุม กำรประชุ มที่ มี กระบวนกำรรักษำควำม
มั่ น คงปลอดภั ย ด้ ำนสำรสนเทศโดยให้ มี ก ำร
บันทึกเสียง หรื อ ทัง้ เสียงและภำพ (แล้ วแต่กรณี )
ของกรรมกำรผู้เข้ ำ ร่ วมประชุ ม ทุก คนตลอดกำร
ประชุม รวมทัง้ ข้ อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ที่เกิด
จำกกำรบัน ทึ ก ดังกล่ ำ ว และระบบควบคุม กำร
ประชุ ม ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบพื น้ ฐำนเป็ นไปตำม
ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เรื่ อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของกำรประชุม ผ่ำนสื่อ อิ เล็ก ทรอนิก ส์
พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ ป ระธำนกรรมกำรไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม
หรื อไม่สำมำรถปฏิ บัติหน้ ำที่ได้ ถ้ ำมีรองประธำน
กรรมกำร ให้ รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน
ถ้ ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรื อมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ได้ ให้ ก รรมกำรซึ่ ง มำประชุ ม เลื อ ก
กรรมกำรคนหนึ่งขึ ้นเป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
กรรมกำรคนหนึ่ ง มี เสี ย งหนึ่ ง (1) เสี ย งในกำร
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ อง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
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ข้ อ 30
จำกเดิม
บำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้ สุดแล้ วแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมกำรมีสิทธิได้ รับ
ค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทในรูปของเงินรำงวัล เบีย้
ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลัก ษณะอื่ น ตำมข้ อ บังคับหรื อ ตำมที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจ ำรณำ ซึ่ งอำจกำหนดเป็ น
จ ำนวนแน่น อนหรื อ วำงเป็ นหลักเกณฑ์และจะ
กำหนดไว้ เป็ นครำวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไป
จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้

แก้ ไขเป็ น
บำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้ สุดแล้ วแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมกำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทในรูป
ของเงิน รำงวัล เบี ย้ ประชุม บ ำเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ ต อบแทนในลั ก ษ ณ ะอื่ น ตำม
ข้ อบังคับหรื อตำมที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจ ำรณำ
ซึ่ งอำจก ำหนดเป็ นจ ำนวนแน่ น อนหรื อ วำงเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้ เป็ นครำว ๆ ไป หรื อ
จะให้ มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็
ควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือ นสิทธิของ ได้
พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตัง้
ในกำรประชุมผ่ำนสื่อ อิเล็กทรอนิ กส์ หำกมี กรณี
เป็ นกรรมกำร ในอันที่จะได้ รับค่ำตอบแทนและ
ต้ อ งจ่ ำ ยเบี ย้ ประชุ ม ให้ แ ก่ ก รรมกำรให้ จ่ ำ ยเบี ย้
ผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็ นพนักงำน หรือลูกจ้ ำง
ประชุมแก่กรรมกำรซึ่งได้ แสดงตนเข้ ำร่วมประชุม
ของบริษัท
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ควำมตำมข้ อ นี ไ้ ม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข อง
พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือ กตัง้
เป็ นกรรมกำร ในอัน ที่ จ ะได้ รับ ค่ ำ ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็ นพนักงำน หรื อ ลูกจ้ ำง
ของบริษัท
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้ อ งไม่ขัดหรื อ
แย้ ง กับ กำรด ำรงคุณ สมบั ติ ข องกรรมกำรที่ เป็ น
อิสระตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์จะกำหนด
ข้ อ 33
จำกเดิม
แก้ ไขเป็ น
คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น คณะกรรมกำรต้ อ งจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือ หุ้นเป็ น
กำรประชุม สำมัญ ประจ ำปี ภำยในสี่ (4) เดือ น กำรประชุมสำมัญ ประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือ น นับ
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จำกเดิม
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท

แก้ ไขเป็ น
แต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท

กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ ว
ให้ เรี ยกว่ำ กำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะ
เรี ยกประชุ ม ผู้ถือ หุ้นเป็ นกำรประชุ ม วิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งมี
จ ำนวนหุ้น นับรวมกันได้ ไม่น้ อ ยกว่ำหนึ่ งในห้ ำ
(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงั ้ หมด หรื อ ผู้
ถือ หุ้น ไม่ น้อ ยกว่ำยี่สิ บห้ ำ (25) คน ซึ่งมี ห้ ุน นับ
รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ ำ หนึ่ ง ในสิ บ (1/10) ของ
จำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ ทัง้ หมดจะเข้ ำชื่อ กันทำ
หนังสือขอให้ คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นกำรประชุมวิสำมัญ เมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้อ งระบุ
เหตุผลในกำรที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนใน
ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ ำ ว ด้ ว ย ใน ก รณี เช่ น นี ้ ใ ห้
คณะกรรมกำรจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน
หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น

กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ ว ให้
เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณ ะกรรมกำรจะเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ น กำร
ประชุมวิสำมัญ เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จ ะเห็นสมควร หรื อ
เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนี่งหรื อหลำยคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่ น้ อยกว่ ำ ร้ อยละสิ บ (10) ของจ ำนวนหุ้ นที่
จ ำหน่ ำยได้ ทัง้ หมด จะเข้ ำ ชื่อ กัน ท ำหนัง สือ ขอให้
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็ นกำรประชุม
วิสำมัญ เมื่ อ ใดก็ได้ แต่ต้ อ งระบุ เรื่ อ งและเหตุผลใน
กำรที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ
ดังกล่ำวด้ วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมกำรต้ องจัดให้
มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ ำ (45) วันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้ มีกำรประชุมภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำมข้ ำ งต้ น ผู้ถื อ หุ้ น
ทังหลำยซึ
้
่งเข้ ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้
จำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้
ภำยในสี่ สิ บ ห้ ำ (45) วั น นั บ แต่ วั น ครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำมข้ ำงต้ น ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือ
ว่ ำ เป็ นกำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ค ณะกรรมกำรเรี ย ก
ประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ องรั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอั น
จำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้ มีกำรประชุมและอำนวย
ควำมสะดวก ตำมสมควร
ในกรณี ที่ ป รำกฏว่ำ กำรประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที่ เป็ นกำร
เรี ยกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่ข้ำงต้ นครัง้ ใด
จ ำนวนผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งมำร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์
ประชุมตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 35. ผู้ถือหุ้นตำมวรรค
สี่ข้ำงต้ น ต้ อ งร่ วมกัน รับ ผิดชอบชดใช้ ค่ ำใช้ จ่ำยที่

21

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

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

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

จำกเดิม

แก้ ไขเป็ น
เกิดจำกกำรจัดให้ มีกำรประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท

ข้ อ 39
จำกเดิม
แก้ ไขเป็ น
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ ให้ ประกอบด้ วย มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ ให้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของ (1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งม ำ ป ระชุ ม แล ะ อ อ ก เสี ย ง
ถ้ ำ มี ค ะแนนเสี ย งเท่ ำ กั น ให้ ป ระธำนในที่
ลงคะแนนถ้ ำมี ค ะแนน เสี ย งเท่ ำ กั น ให้
ประชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ น้ อี ก เสี ย งหนึ่ งเป็ น
ประธำนในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ น้ อี ก
เสียงชี ้ขำด
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขำด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อย (2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมด
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มำประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อก
ลงคะแนน
เสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรื อ โอนกิ จ กำรของบริ ษั ท
(ก) กำรขำยหรื อ โอนกิ จ กำรของบริ ษั ท
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญให้ แก่บุคคล
ทั ง้ หมดหรื อ บำงส่ ว นที่ ส ำคั ญ ให้ แก่
อื่น
บุคคลอื่น
(ข) กำรซือ้ หรื อ รับโอนกิจกำรของบริ ษัทอื่น
(ข) กำรซือ้ หรื อรับโอนกิจ กำรของบริ ษัทอื่น
หรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
หรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
(ค) กำรท ำ แก้ ไข หรื อ เลิ ก สัญ ญำเกี่ ย วกับ
(ค) กำรท ำ แก้ ไข หรื อ เลิก สัญ ญำเกี่ ย วกับ
กำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัททัง้ หมดหรื อ
กำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัททัง้ หมดหรื อ
บำงส่ ว นที่ ส ำคั ญ กำรมอบหมำยให้
บำงส่ ว นที่ ส ำคั ญ กำรมอบหมำยให้
บุคคลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรื อ
บุ ค คลอื่ น เข้ ำ จั ด กำรธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
กำรร่ ว มกิ จ กำรกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
หรื อ กำรรวมกิจ กำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
หรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน และกำรออกหุ้นกู้
(ฉ) กำรควบ หรือเลิกบริษัท
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(ง) กำรแก้ ไขเพิ่ม เติ มหนังสื อ บริ คณห์ส นธิ
หรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน และกำรออกหุ้นกู้
(ฉ) กำรควบ หรือเลิกบริษัท
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การลงมติ วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรลงมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือ หุ้น สอบถำมประเด็น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ วำระนี ก้ ่ อ นกำรลงมติ เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูใด
สอบถำม ประธำนฯ จึงขอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิแก้ ไข เพิ่มเติม ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้ อ
39
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ แก้ ไข เพิ่มเติม ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 25, 26, 27, 30, 33, และ
ข้ อ 39 ตำมที่ประธำนเสนอ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
งดออกเสียง
รวม

599,682,802
599,682,802

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

คิดเป็ นร้ อยละ

100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีเรื่องอื่นพิจำรณำเพิ่มเติม
เมื่ อ ได้ ก ำรพิ จ ำรณำครบทุก วำระแล้ ว ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สอบถำมเพิ่ ม เติ ม และเสนอ
ข้ อเสนอแนะ แล้ วจึงขอให้ กรรมกำรบริ ษัทและเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องตอบคำถำมและพิจำรณำข้ อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้
ดังนี ้
(1)

นำยขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถำมเรื่ อ ง บริ ษัทฯ มีแผนงำนกำรขยำยธุรกิจหรื อกลยุทธ์ในปี 2562
อย่ำงไร เช่น กำรขยำยสำขำกี่สำขำ หรื อแนวโน้ มกำรเติบโตของรำยได้ นอกจำกนีเ้ นื่องจำกมีกำรประกำศ
กฎหมำยแรงงำนใหม่ เรื่ อง กำรตังส
้ ำรองผลประโยชน์ของพนักงำน ทำให้ บริ ษัทฯ มีผลกระทบกับกฎหมำย
ฉบับใหม่นี ้ จึงอยำกทรำบว่ำบริ ษัทฯ จะบันทึกค่ำสำรองผลประโยชน์ในช่วงไหน ในไตรมำส 1 เลยหรื อ ไม่
และบริษัทฯจะต้ องตังทุ
้ นสำรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงำนเป็ นจำนวนเท่ำใด
คำตอบ: คุณพิทยำ จิตมำเส ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริ ษัท ชี ้แจงว่ำ ประเด็นแรก
บริ ษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำประมำณ 5 สำขำ ณ จังหวัดเชียงรำยและจังหวัดใกล้ เคียง ในส่วนของเป้ำ
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บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ : 329หมู่ 8ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

ยอดขำยในปี 2562 นี ้ บริษัทฯ ตังเป
้ ้ ำที่จะเพิ่มยอดขำยประมำณร้ อยละ 10-15 ซึ่งสำขำแรกที่จะขยำยจะเปิ ด
ทำกำรประมำณเดือ นพฤษภำคม 2562 และสำขำอื่ นๆ จะทยอยเปิ ดไปจนถึงปลำยปี 2562 ในจังหวัด
เชียงรำย พะเยำ และเชียงใหม่บำงอำเภอ สำหรับประเด็นเรื่องกำรสำรองผลประโยชน์พนักงำน จะถูกบันทึก
ในช่วง ไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 นี ้ โดยมีจำนวนประมำณล้ ำนกว่ำบำท ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดได้ ในงบ
กำรเงิน ไตรมำส 1 ของปี 2562 สำหรับคำถำมในวำระก่อนเรื่อง Same Store Sale Growth บริษัทฯ ขอชี ้แจง
เพิ่มเติมดังนี ้ ช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 2560 เป็ นช่วงที่มีบัตรประชำรัฐเข้ ำมำ ทำให้ ยอดขำยของบริษัทฯ เพิ่มขึน้
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 4 ในปี 2561 จึงทำให้ ค่ำ Same Store Sale Growth ดูลดลงมำก
(2)

นำยยุทธนำ วำฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่บริ ษัทฯ จะมำงำน Opp-day อย่ำงน้ อยปี ละ 2
ครัง้ เพื่อพบปะกับนักลงทุน เพื่ออัพเดทสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของบริษัทฯ
คำตอบ: คุณ ธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ชีแ้ จงว่ำ ที่บริ ษัทฯ ไม่ค่อยได้ เข้ ำร่วมงำน
Opp-day เนื่ อ งจำกบริ ษัท ฯ กำลังจะมีกำรปรับ ปรุงระบบขึน้ มำใหม่ซึ่งต้ อ งใช้ ระยะเวลำประมำณ 1-2 ปี
แต่บริษัทฯ ยังไม่สำมำรถเปิ ดเผยระบบที่กำลังปรับปรุง ณ ตอนนี ้ได้
นำงอมร พุฒิพิริยะ กรรมกำร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่ำ บริษัทฯ จะรับเรื่องงำน Opp-day ไว้ พิจำรณำและบริ ษัทฯ ขอ
หำรือภำยในคณะผู้บริหำรและจะเรียนให้ ทรำบต่อไป

เมื่อไม่มีคำถำมหรือข้ อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้นแล้ ว ประธำนฯ จึงประกำศปิ ดกำรประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ .................................................ประธำนที่ประชุม
(นำยแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์)
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
1. ดร.วัฒนา ยืนยง
อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริ ญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริ ญญาโท บัญชีบริ หาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. ธนพิริยะ

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2556 – ปัจจุบนั

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2553 – 2555

ผูช้ ่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการและกรรมการอิสระ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

5 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

จานวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม

▪ ไม่มี

2562
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ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริ ษทั 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เห็นว่า ดร.วัฒนา ยืนยง มีคุณสมบัติการเป็ น
กรรมการ ตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
2. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่ง

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี่ยง/ กรรมการผูจ้ ดั การ

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทางาน
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ธนพิริยะ

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการผูจ้ ดั การ
2555 – 2558

กรรมการ

บจก. ธนพิริยะ

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ ี 2013

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก. ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก. ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

7 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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จานวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2562

▪ 30.63% (คิดเป็ นจานวนหุ้นเท่ากับ 245,000,000 หุ้น)
▪ 65.10% (คิดเป็ นจานวนหุ้นเท่ากับ 520,800,000 หุ้น กรณีนบั รวม
นางอมร พุฒิพิริยะ และด.ช.ธนภัทร พุฒิพิริยะ)
คณะกรรมการบริ ษทั 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริ หาร 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เห็ น ว่ า นายธวัช ชั ย พุ ฒิ พิ ริ ย ะ
มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ ตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
- บริ ษทั จดทะเบียน :

ไม่มีการดารงตาแหน่ง

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :

กรรมการบจก. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ ี 2013
กรรมการ บจก.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1
กรรมการ บจก.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา :
เป็ นกรรมการบริ หาร
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ :
มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

28

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

คานิยามของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้
1. ถือ หุ้ นไม่เกิ นร้อ ยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่มีสิ ทธิ อ อกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ัท บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษ ัทย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนัก งาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลัก ทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิส ระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ ที่
ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ กับบริ ษทั บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ ว ม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษัทใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่อ น
ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม
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หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุ้นซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ ก ษาที่รับเงินเดือ นประจา หรื อ ถือ หุ้นเกิ นร้อ ยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิ ทธิ อ อกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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คาชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีซ่ึ ง
จะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้น หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น
ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถ้ ือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้น หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะจานวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 ผูถ้ ือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็
ได้
2. มอบฉั นทะให้ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งตามความประสงค์ข องผูถ้ ือ หุ้ น หรื อ เลือ กมอบฉัน ทะให้ก รรมการอิส ระ
ของบริ ษทั ตามที่บริ ษทั ได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
2. ดร. วัฒนา ยืนยง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
กรรมการอิส ระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
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ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ลงมติแทน โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลัก ฐาน มายังบริ ษัท
ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัว ของผูถ้ ือหุ้น (บัตรประจาตัว ประชาชน หรื อ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรื อ บัตรพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(ข) บัตรประจาตัวหรื อ หนังสื อ เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอ านาจที่ได้ล งนามใน
หนังสื อ มอบฉันทะพร้อ มบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อ เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจาตัวหรื อ หนังสื อ เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอ านาจที่ได้ล งนามใน
หนังสื อ มอบฉันทะพร้อ มบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อ เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
ผูถ้ ือ หุ้ นหรื อ ผูร้ ับมอบฉั นทะสามารถลงทะเบี ยนและยื่นเอกสารหรื อ หลัก ฐานเพื่อ การตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ต้งั แต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป

32

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผูถ้ ือหุ้น
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คื อ เห็นด้ว ย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง โดยไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้อ งออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อ มอบฉันทะเท่านั้น
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉัน ทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อ มอบฉันทะให้ ถือ ว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้น
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อ มอบ
ฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตั้งกรรมการ
ส าหรับวาระการเลือ กตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริ ษ ัท ข้อ 18 กาหนดให้ผูถ้ ือ หุ้นหรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการ
ที่จ ะพึงมีห รื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุค คลซึ่ งได้รับการเลือ กตั้งในล าดับถัดลงมามีค ะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ขาด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
1. ประธานที่ประชุ มจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ล ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่า ผูถ้ ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสียง
2. กรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสียง ให้ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการ
ลงคะแนนลับ) ผูถ้ ือหุ้นส่ วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถออกเสี ยง
ลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง (เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงของคัส โตเดียนที่ ในหนังสื อ มอบฉันทะ
กาหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
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มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม
หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชี้ขาด
2. กรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือ คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค)
การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการร่ วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ)
การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
(ฉ)
การควบ หรื อเลิกบริ ษทั
3. การลงคะแนนลับอาจกระทาได้เมื่อมีผถู ้ ือหุ้นในที่ประชุมไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม บริ ษทั จะนับคะแนน
เสี ยงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยประธานในที่
ประชุมจะขอให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ยกมือและทาเครื่ องหมายยืนยันการลงคะแนน
ในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริ ษทั จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตร
เสีย (ถ้ามี) ออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
กรณีที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น
กรณีคสั โตเดียน) หรื อ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
หมวด 5 ข้อ 36
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) จานวนหุ้นที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
(2) ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. การดาเนินการประชุม
หมวด 5 ข้อ 34
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นและนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค า
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
หมวด 5 ข้อ 40
กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลหรื องบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปี บญั ชีของบริ ษทั
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
หมวด 5 ข้อ 37
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มผูถ้ ือ หุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อ ยู่ในที่ประชุม หรื อ ไม่อ าจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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3. องค์ประชุม
หมวด 5 ข้อ 35
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิ บห้า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือ หุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้
ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์
ประชุม
4. การลงคะแนนเสียง
หมวด 5 ข้อ 38
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1)
เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุ มลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
หมวด 5 ข้อ 39
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อ ไปนี้ ให้ ถือ คะแนนเสี ยงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ หุ้ นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อ เลิก สั ญ ญาเกี่ ยวกับ การให้ เช่ ากิ จ การของบริ ษ ัท ทั้งหมดหรื อ บางส่ ว นที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบ หรื อเลิกบริ ษทั
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5. การแต่งตั้งกรรมการ
หมวด 4 ข้อ 15
ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็ น
ประธานกรรมการ และอาจเลือ กรองประธานกรรมการ และตาแหน่ งอื่น ตามที่ เห็ นเหมาะสมด้ว ยก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
หมวด 4 ข้อ 17
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ขาด
หมวด 4 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้ อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สัญชาติ ................... ......................
อยู่บา้ นเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตาบล/แขวง .................................. .......
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .... ...................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม ................................ หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................ .เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บา้ นเลขที่ ..............................
ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(2) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บา้ นเลขที่ ..............................
ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(3) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยู่บา้ นเลขที่ ..............................
ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหั สไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริ เทจ 1 โรงแรมเฮอริ เทจ เชี ยงราย เลขที่ 199 หมู่
13 ถนนพหลโยธิน ตาบลสันทราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ น
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................ สัญชำติ .........................................

อยู่บำ้ นเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตำบล/แขวง .........................................
อำเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ...........................เสียง ดังนี้
หุ้นสำมัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ .................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ....................................................................... อำยุ .....................ปี อยู่บำ้ นเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรือ
(2) ....................................................................... อำยุ .....................ปี อยู่บำ้ นเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรือ
(3) ....................................................................... อำยุ .....................ปี อยู่บำ้ นเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต ............ ................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริ เทจ 1โรงแรมเฮอริ เทจ เชียงราย เลขที่
199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาบลสันทราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วำระที่ 1 เรื่ อง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 2 เรื่ อง พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562
วำระที่ 3 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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(ก)
(ข)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 5 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระในปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
ชื่อกรรมกำร ดร. วัฒนำ ยืนยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร นำยธวัชชัย พุฒิพิริยะ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 6 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 7 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีสำหรับปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 8 เรื่ อง พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำ

กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน
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หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมะติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำร
ตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำ
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสี ยงได้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
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ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................ สัญชำติ ................... ......................

อยู่บำ้ นเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตำบล/แขวง .........................................
อำเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
ในฐำนะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ...........................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ...........................เสียง ดังนี้
หุ้นสำมัญ ................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ .................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ....................................................................... อำยุ .....................ปี อยู่บำ้ นเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรือ
(2) ....................................................................... อำยุ .....................ปี อยู่บำ้ นเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต ............ ................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรือ
(3) ....................................................................... อำยุ .....................ปี อยู่บำ้ นเลขที่ .........................
ถนน ................................................. ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต ............ ................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริ เทจ 1โรงแรมเฮอริ เทจ เชียงราย เลขที่
199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาบลสันทราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบำงส่วน คือ
หุ้นสำมัญ ........................ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................เสียง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ..................... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด ............................... เสียง
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
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วำระที่ 1 เรื่ อง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 2 เรื่ อง พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562
วำระที่ 3 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 5 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระในปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
ชื่อกรรมกำร ดร. วัฒนำ ยืนยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร นำยธวัชชัย พุฒิพิริยะ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 6 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 7 เรื่ อง พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีสำหรับปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 8 เรื่ อง พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 7

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำ

กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุ ไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมะติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำร
ตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำ
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมำยเหตุ
1. หนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. นี ใ้ ช้ เฉพำะกรณีที่ ผ้ ูถือหุ้ นที่ป รำกฏชื่อ ในทะเบีย นเป็ นผู้ ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดีย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้ เท่ำนัน้
2. หลักฐำนที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถื อหุ้ น ที่ม อบฉั น ทะจะต้ องมอบฉั น ทะให้ ผ้ ูรั บมอบฉั น ทะเพีย งรำยเดี ยวเป็ น ผู้ เข้ ำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
4. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
5. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
-SASIN In–Depth Hospital Management Program , Kellogg School of Management, Northwestern
University, Chicago, USA
-SASIN In–Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea , CHA
Medical Center and Asan Medical Center in Seoul
-SASIN In–Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France
-วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ–นรี เวชศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ประวัติการทางาน
2557 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพัฒนา

บมจ. ธนพิริยะ

2556 – ปัจจุบนั

รองประธานคนที่1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลน่าน

2557 – 2558

คณะที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย

2555 – 2557

ผูอ้ านวยการ

โรงพยาบาลน่าน
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

5 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

จานวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม

▪ ไม่มี
▪ 0.06% (คิดเป็ นจานวนหุ้นเท่ากับ 500,000 หุ้น กรณีนบั รวมนาง
พัชรี ขันติพงษ์)

2562
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริ ษทั 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ดร.วัฒนา ยืนยง

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

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

ประวัติการทางาน
2558 – ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บมจ. ธนพิรยิ ะ

2556 – ปจั จุบนั

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

5 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

จานวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ไม่มี

2562
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริ ษทั 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9

หมายเหตุ: บริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) ได้จดั เตรี ยมรถตู้ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผูถ้ ือหุ้นที่สนใจเข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ไว้รองรับที่สนามบินเชียงราย สารองที่นงั่ โทร 088-291-6108 ติดต่อ คุณดวงใจ อยู่อินทร์
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10
บริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) กาหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นภายใต้
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริ ษทั ฯ มีความห่วงใยอย่างยิง่ ต่อความเสี่ยงของการ
แพร่ ระบาดดังกล่าวในการประชุมผูถ้ ือหุ้น เนื่องจากเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาด
บริ ษทั ฯ จึงได้ กาหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้เป็ นไปตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือ
มอบฉันทะที่ จะได้จดั ส่งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ้น หรื อทางเว็บไซต์บริ ษทั โดยส่ง หนังสือมอบฉันทะและ
หลักฐานส่งมาที่ เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ 8 ตาบลบ้านดู่ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 57100
1.2 สาหรับท่านผูถ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริ ษทั ฯ ขอแจ้งช่องทางการ
ส่งคาถาม ล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุ้นสามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
ได้เป็ นการล่วงหน้า จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้าได้
ดังนี้
• ส่งมาที่บริ ษทั ฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
• อีเมล : investor@thanapiriya.co.th
2. กรณีผถู ้ ือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ขอให้ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการ
จัด ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัดเพื่อป้ องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเองและ
ตามความจริ ง และต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริ ษทั ฯจัดเตรี ยมขึ้น ก่อนเข้าในบริ เวณหรื อสถานที่จดั การ
ประชุม โดยผูถ้ ือหุ้นที่มีลกั ษณะดังนี้ขอความร่ วมมืองดเข้าร่ วมประชุม ในกรณี ที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้าน
สุขภาพหรื อประวัติการเดินทาง ของท่าน อาจถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
• ผูถ้ ือหุ้นที่มีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด หรื อได้
ติดต่อใกล้ชิด กับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/กลับจากประเทศดังกล่าวเป็ นภายใน 14
วันก่อนวันประชุม
• ผูถ้ ือหุ้นที่มีอาการเป็ นไข้หรื อมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการ
เกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจ หรื อมีอาการที่อาจสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
• ผูถ้ ือหุ้นที่มีบุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10
ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
โดยบริ ษทั ฯ ได้ มีการจัดเตรี ยมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดคัดกรองอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
2.2 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่แล้วไม่พบอาการจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์
ประจาตัวไว้ บนเสื้อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมท่านนั้นอย่างชัดเจนก่อนร่ วมประชุมเพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
2.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจาเป็ นต้องเตรี ยมหน้ากากอนายมัยของตนเองมาด้วยและควรสวมใส่ตลอดเวลาที่
ประชุมตั้งแต่ จุดคัดกรองจนเข้าร่ วมการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความปลอดภัยต่อตนองและบุคคล
ข้างเคียง
2.4 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าสถานที่ประชุมสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรื อไม่
ทาแบบ คัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019
2.5 บริ ษทั ฯ เตรี ยมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในพื้นที่ประชุมโดยจัดเว้น
ระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด
ลงทะเบียน
2.6 บริ ษทั ฯ งดบริ การอาหารและเครื่ องดื่มใดๆ ในบริ เวณสถานที่ประชุมเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากการ
แพร่ ระบาด
2.7 บริ ษทั ฯ จะเน้นย้าสถานที่จดั งานเกี่ยวกับการทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ทุกชนิดบริ เวณห้อง
ประชุม รวมถึงบริ เวณที่มีผสู ้ ัมผัสจานวนมาก เช่น ราวบันได ห้องน้ า จุดรับอาหารว่าง ด้วยน้ ายาทา
ความสะอาดหรื อ แอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่าเสมอเพื่อป้ องกันการเกิดเชื้อโรค
2.8 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมควรทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรื อเจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้า
ร่ วม ประชุม และก่อนออกจากสถานที่จดั การประชุม รวมถึงทุกครั้งที่สัมผัสจุดเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรค
2.9 บริ ษทั ฯ ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเผื่อเวลาการประชุม เนื่องจากมีมาตรการสาหรับการคัดกรองก่อนการ
ลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนเข้าประชุมล่าช้า
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริ ษทั ฯ เห็นว่าเหมาะสมต่อไป
ในกรณีที่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจานวนมาก อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุม บริ ษทั ฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันการติดต่อโคโรนา
2019 ของผูเ้ ข้าร่ วม ประชุมทุกท่าน บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือทุกท่านให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค
อย่างเคร่ งครัด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ธนพิริยะ จากัด (มหาชน)
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ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ หองเฮอร�เทจ 1 โรงแรมเฮอร�เทจ เช�ยงราย
เลขที่ 199 ถนนพหลโยธ�น ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเช�ยงราย.

