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ทีD TNP.SE 004/2021
วันทีD IJ มีนาคม 2564
เรืD อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)

สิD งทีDส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 เมืDอวันทีD IY กรกฎาคม 2563
รายงานประจําปี ซึDงประกอบด้วยงบการเงินประจําปี 2563 สิ]นสุ ด วันทีD 31 ธันวาคม 2563 (คิวอาร์โค้ด)
ข้อมูลของผูท้ ีDได้รับการเสนอชืDอเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีDครบกําหนดออกตามวาระ
คํานิยามของกรรมการอิสระ
คําชี]แจง เรืD อง วิธีมอบฉันทะ เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้นทีD มี
สิ ทธิเข้าร่ วมประชุม การออกเสี ยงลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยง
6. ข้อบังคับเกีDยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
7. หนังสื อมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระทีDบริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
9. แผนทีDสถานทีDประชุม
10. มาตรการและแนวปฏิบตั ิสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส
โคโรนา gJIh (COVID-19)

ด้วยบริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 ในวันอังคารทีD
20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชี ยงรุ ้ง l โรงแรมเวียงอินทร์ เลขทีD mhl ถนนพหลโยธิ น ตําบลเวียง อําเภอเมื อง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี]
วาระทีD 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ของบริ ษทั ฯได้ถูกจัดขึ]นเมืDอวันทีD IY กรกฎาคม
2563 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของทีDประชุมผูถ้ ือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ทีDประชุมผูถ้ ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
2563 (รายละเอียดปรากฏตามสิD งทีDส่งมาด้วยลําดับทีD 1)
การลงมติ : วาระนี] ต้องผ่านการลงมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้น ซึD งเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระทีD 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชีสิ]นสุ ดวันทีD 31 ธันวาคม 2563 ทีDผา่ นมา
บริ ษ ัท ฯ มี รายได้รวมจํานวน 2,208.3 ล้านบาท โดยมี ก ําไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมจํานวน 133.9 ล้านบาท
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รายละเอียด ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึD งส่ งมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
(สิD งทีDส่งมาด้วยดําดับทีD 2)
ความเห็ นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอให้ทีDประชุ มผูถ้ ือหุ้นรับทราบผลการดําเนิ นงาน (รายละเอียด
ปรากฏตามสิD งทีDส่งมาด้วยลําดับทีD 2)
การลงมติ : วาระนี]ไม่ตอ้ งลงมติ เนืDองจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบ
วาระทีD 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2563 สิ]นสุ ด วันทีD 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการจัดทํางบการเงินสําหรับรอบปี บัญชีสิ]นสุ ด ณ วันทีD 31
ธันวาคม 2563 ซึD งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพืDอนําเสนอให้ทีDประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา
อนุ มัติ ในการประชุ ม สามัญ ประจําปี ตามทีD ม าตรา 112 แห่ งพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
กําหนด (สิD งทีDส่งมาด้วยลําดับทีD 2)
ความเห็ นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอให้ทีD ประชุ มผูถ้ ื อหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ
สําหรับรอบปี บัญชี สิ]นสุ ด ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2563 ซึD งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแล้ว
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิD งทีDส่งมาด้วยลําดับทีD 2)
การลงมติ : วาระนี] ต้องผ่านการลงมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้น ซึD งเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระทีD 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงิน
ปันผลจากเงินกําไรเท่านั]น และมาตรา 116 กําหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่วนหนึDงไว้เป็ นทุน
สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
ณ วันทีD lI ธันวาคม gYpl บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนทีDออกและชําระแล้ว gJJ,JJJ,JJJ บาท และมีทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวน gJ,JJJ,JJJ บาท คิดเป็ นร้อยละ IJ ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตDาํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ซึD งอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อาจเปลีDยนแปลงได้
ขึ]นอยูก่ บั ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยทีDเกีDยวข้องกับ การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ]นสุ ดวันทีD 31 ธันวาคม 2563 ทีDผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี 2563 จํานวน 132,711,110.41 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ:
1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีDประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ ทีDมีรายชืDอปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันทีD Ig มีนาคม 2564 ซึDงเป็ นวันทีDคณะกรรมการ
กําหนดให้เป็ นวันกําหนดรายชืD อผูม้ ีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงินทั]งสิ] น 56,000,000 บาท ซึD งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03
บาท หรื อเท่ากับ 24,000,000 บาท เมืDอวันทีD l กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลทีDจะจ่ายอีกในอัตราหุน้ ละ
0.04 บาท รวม lg,000,000 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันทีD 19 พฤษภาคม 2564 ทั]งนี]
อัตราเงินปั นผลทีDจ่ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และทุนสํารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ ug.gJ ซึD งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั ฯ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไรสุ ทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตั]งสํารองตามกฎหมาย
คงเหลือกําไรสุ ทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
จํานวนหุน้ (หุ้น)
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กําไรสุ ทธิ (ร้อยละ)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กําไรสุ ทธิหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย (ร้อยละ)

ปี 2563 (บาท)

ปี 2562 (บาท)
(ปันผลระหว่างกาล)

132,711,110.41
132,711,110.41
56,000,000.00
800,000,000

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

0.07
42.20
42.20

0.05
44.16
44.56

การลงมติ : วาระนี]ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึD งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระทีD 5 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั]งกรรมการแทนกรรมการทีDออกตามวาระในปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไข
เพิDมเติม) และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 18 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั]ง กรรมการจะต้อง
ออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึDงในสาม โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็
ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีDสุดกับส่ วนหนึDงในสาม กรรมการทีDจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีDสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั]น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีDอยู่ในตําแหน่งนาน
ทีDสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึD งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี]อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกก็
ได้ กรรมการทีDพน้ จากตําแหน่งตามวาระนี] ได้แก่
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1. ดร.เฉลิมชัย คําแสน

ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี]
ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ตําแหน่ง กรรมการ

บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอชืDอบุคคลทีDมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั]งเป็ นกรรมการ
ตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้านับตั]งแต่วนั ทีD gm ตุลาคม 2563 ถึงวันทีD 31 ธันวาคม 2563
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอชืDอบุคคลเพืDอเข้ารับการเลือกตั]งเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนมี ส่วนได้เสี ยในการพิ จารณาคุณ สมบัติข องกรรมการทีD ค รบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงไม่ได้มีการพิจารณาในเรืD อง
ดังกล่าว และจึงเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทีDครบกําหนดออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระแทน ซึDงคณะกรรมการการพิจารณาแล้ว โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็ นกรรมการทีDได้กาํ หนดไว้
ตามกฎหมายทีDเกีDยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
ความเห็ น ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ซึD งไม่ รวมกรรมการทีD มี ส่ วนได้เสี ยในกรณี น] ี ได้พิ จารณาแล้ว
เห็ นสมควรเสนอให้ทีDประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิเลือกตั]ง ดร.เฉลิมชัย คําแสน ตําแหน่ ง กรรมการ
อิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกํา หนดค่ าตอบแทน นางจุ ฬ ารั ต น์ งามเลิ ศ ลี] ตําแหน่ ง
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ตําแหน่ง กรรมการ กลับเข้า
มาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึDง เนืDองจากเป็ นผูไ้ ด้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าทีDในฐานะ
กรรมการด้วยดี ตลอดมา และดร.เฉลิมชัย คําแสน ในฐานะกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ น
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีDเกีDยวข้อง
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั]ง l ท่าน ปรากฏตามสิD งทีDส่งมาด้วยลําดับทีD 3
การลงมติ : วาระนี] ต้องผ่านการลงมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้น ซึD งเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
บุ ค คลซึD งได้รั บ คะแนนสู งสุ ด ตามลําดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บ การเลื อ กตั]งเป็ นกรรมการเท่ าจํานวน
กรรมการทีDพึงจะมีหรื อพึงจะเลือกตั]งในครั]งนั]น ในกรณี ทีDบุคคลซึDงได้รับการเลือกตั]งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีDจะพึงมี หรื อพึงจะเลือกตั]งในครั]งนั]น ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี]ขาด
(ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 (3) )
วาระทีD 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ จากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในปี ทีDผา่ นมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั ฯ หรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ ซึD งบริ ษทั ฯ มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั]งในรู ปของค่าตอบแทนประจําปี และเบี]ยประชุมเท่านั]น โดยไม่มีค่าตอบแทนใน
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รู ปแบบอืDนและสิ ทธิประโยชน์อืDน ทั]งนี] กรรมการทีDเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการทีDเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
ได้รั บ ผลตอบแทนในรู ป แบบเงิ น เดื อ นจะไม่ ไ ด้รั บ ค่ าเบี] ยประชุ ม รายครั] งทีD ป ระชุ ม โดยนโยบายการจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจําปี 2564 เป็ นดังนี]
ค่าเบี]ยประชุม
คณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
กรรมการสรรหา ฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี gYp4

ปี gYp3

25,000 /ครั]ง / คน
20,000 /ครั]ง / คน

25,000 /ครั]ง / คน
20,000 /ครั]ง / คน

20,000 /ครั]ง / คน
15,000 /ครั]ง / คน

20,000 /ครั]ง / คน
15,000 /ครั]ง / คน

20,000 /ครั]ง / คน
15,000 /ครั]ง / คน

20,000 /ครั]ง / คน
15,000 /ครั]ง / คน

ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัสพิจารณาจากผลการดําเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
ในการนี] ทีDประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายจริ ง รวมเป็ นเงินทั]งสิ] น 1,445,000 บาท (หนึD ง
ล้านสีD แสนสีD หมืDนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง
ค่าตอบแทน (บาท)
รายชืDอ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่าตอบแทน
รวม
บริ ษทั
ตรวจสอบ สรรหาฯ พิเศษรายปี
1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
175,000
100,000
90,000
365,000
2. ดร.วัฒนา ยืนยง

140,000

75,000

40,000

90,000

345,000

3. ดร.เฉลิมชัย คําแสน

140,000

75,000

30,000

85,000

330,000

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

140,000

-

30,000

55,000

225,000

7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
รวม

140,000
735,000

250,000

100,000

40,000
360,000

180,000
1,445,000

ความเห็ นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอให้ทีDประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2564 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้า
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แสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรู ปแบบของค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี]ยประชุมเท่านั]น โดยไม่มีค่าตอบแทนใน
รู ปแบบอืDนและสิ ทธิ ประโยชน์อืDน ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน
ดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี]ตอ้ งผ่านการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ้นซึDงเข้าร่ วมประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระทีD 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั]งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ทีDประชุมผูถ้ ือหุ้น
สามัญประจําปี แต่งตั]งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั]งสามารถแต่งตั]งผูส้ อบ
บัญชีคนเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็ นว่าสมควรแต่งตั]งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตกําหนดให้ นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์
สกุล ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขทีD 3500 หรื อนายวิชัย รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขทีD 4054 หรื อ นายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขทีD 3495 หรื อ นางสาวกุลธิ ดา ภาสุ รกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD 5946 หรื อ
นางสาวกนิษฐา ศิริพฒั นสมชาย ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD 10837 จากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,845,000
บาท
ทั]งนี] ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ได้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ตั]งแต่ปี 2556-2563 รวม m ปี
และบริ ษทั ย่อยตั]งแต่ปี 2557-2563 รวม y ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพฒั นสมชาย เป็ นผูส้ อบบัญชีทีDลงนามปี 2563
เป็ นปี แรก
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในปี 2562 และปี 2563 มีดงั นี]
1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ปี 2564
(ปี ทีDนาํ เสนอ)

รายละเอียด
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจําปี
รวมเป็ นเงิน
บริ ษทั ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ต] ี2013 จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
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ปี 2563

645,000
955,000
1,600,000

630,000
925,000
1,555,000

45,000
120,000

45,000
120,000

เพิDมขึ]น
15,000
30,000
45,000
-
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ปี 2564
ปี 2563
เพิDมขึ]น
(ปี ทีDนาํ เสนอ)
รวมเป็ นเงิน
165,000
165,000
บริ ษทั ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จํากัด
40,000
40,000
บริ ษทั ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จํากัด
40,000
40,000
รวมทั]งกลุ่ม
1,845,000 1,800,000
45,000
ทั]ง นี] ค่ า ตอบแทนผู ้ส อบบั ญ ชี ข้า งต้น ยัง ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยอืD น ๆ เช่ น ค่ า เบี] ยเลี] ยงปฏิ บั ติ ง านต่ า งจัง หวัด
ค่าล่วงเวลา ค่าอากรแสตมป์ เป็ นต้น
รายละเอียด

2) ค่าบริ การอืDน (Non-Audit fee)
- ไม่มี ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีDประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั]ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์
สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD 3500 หรื อนายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD 4054 หรื อ นายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD 3495 หรื อ นางสาวกุลธิ ดา ภาสุ รกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD 5946 หรื อ
นางสาวกนิ ษฐา ศิ ริพฒ
ั นสมชาย ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขทีD 10837 จากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิ ท จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษ ัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยสําหรั บปี 2564 เป็ นจํานวนเงิ นไม่ เกิ น
1,845,000 บาท
ทั]งนี] ผูส้ อบบัญ ชี ต ามรายชืD อทีD เสนอข้างต้น ไม่มีค วามสั มพัน ธ์และไม่มี ส่วนได้เสี ยกับ บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อ ย
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ีDเกีDยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การลงมติ : วาระนี] ต้องผ่านการลงมติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้น ซึD งเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระทีD 8 พิจารณาเรืD องอืDน ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านผูถ้ ื อหุ้ นเข้าร่ วมประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานทีD ดังกล่าว
ผูถ้ ือหุ้นท่านใดประสงค์ทีDจะแต่งตั]งบุคคลอืDนมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั]งนี] โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึD งและยืDนต่อบริ ษทั ฯ ก่อนเข้าร่ วม
ประชุมด้วย ส่ วนผูถ้ ือหุ้นต่างชาติซD ึ งแต่งตั]งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึDง
อนึDงกําหนดรายชืDอผูถ้ ือหุ้นทีDมีสิทธิ เข้าร่ วมในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 (Record Date) ใน
วันทีD Ig มีนาคม 2564
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ทั]งนี] บริ ษทั ฯ มีความตระหนักและห่ วงใยต่อความเสีD ยงของการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจน
สุ ขภาพของผูถ้ ือหุ้นและผูท้ ีDเข้าร่ วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิสาํ หรับ
การประชุมทีDได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี] อย่างเคร่ งครัด และขอความร่ วมมือท่านผูถ้ ือหุ้นทีD
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ส่งหนังสื อมอบฉันทะและคําถาม
ล่วงหน้า (หากมี) มาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะและพร้อมกับเอกสารตามทีDกาํ หนดมายังบริ ษทั ฯ ภายในวันทีD
17 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยส่งถึง เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) เลขทีD lgh หมู่ m ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 หรื อส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง investor@thanapiriya.co.th
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของ
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
บริ ษ ัท ธนพิ ริ ย ะ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) ได้จัด ให้ มี ก ารประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ประจําปี gYpl เมืD อ
วันพุธทีD IY กรกฎาคม gYpl เวลา Iu.JJ น. ณ ห้องเฮอริ เทจ I โรงแรมเฮอริ เทจ เชี ยงราย เลขทีD Ihh ถนนพหลโยธิ น
ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย โดยมีนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ เป็ นประธานในทีDประชุมและมีกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอืDน ๆ ดังนี]
กรรมการทีDเข้าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
2. ดร.วัฒนา ยืนยง

3. ดร.เฉลิมชัย คําแสน
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี]
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หารความเสีD ยง
และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

กรรมการของบริ ษทั ฯ ทั]ง y ท่านข้างต้นเข้าร่ วมประชุมครบ y ท่าน คิดเป็ นร้อยละ IJJ ของจํานวนคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ
ผูร้ ่ วมประชุมอืDน ๆ
1. นางสาวกนิษฐา ศิริพฒั นสมชาย
2. นายชาติพร บารมี
3. นางสาวระพีภทั ร คําพิชยั

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ทีDปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั ลีกลั แอดไวซอรีD เคาน์ซิล จํากัด
ทีDปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั ลีกลั แอดไวซอรีD เคาน์ซิล จํากัด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นทีDได้มาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ของบริ ษทั ฯ
และแถลงว่ า มี ผู ้ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองและโดยการรั บ มอบฉั น ทะทั]ง สิ] น 50 ท่ า น นั บ จํา นวนหุ้ น ได้
594,827,810 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.3535 ของจํานวนหุ้นซึD งได้จาํ หน่ายแล้ว และเป็ นผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยง จึงครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
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ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 และได้เชิญผูถ้ ือหุ้นรับฟังคําชี]แจงระเบียบการ
ประชุมและวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง โดยสรุ ปดังนี]
ในการส่ งหนังสื อเชิ ญ ประชุ มนั]น บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อเชิ ญ ประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ้ นทางไปรษณี ย ์
ลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ และลงรายละเอียดการประชุมทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระมีสาระสําคัญ ดังนี]
I. การออกเสี ยงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสี ยง และผูถ้ ือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสี ยงใน
แต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ได้เพียงทางใดทางหนึD งเท่านั]น จะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
เพืDอแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ ยกเว้นกรณี ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศทีDแต่งตั]งให้คสั โตเดียนในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
สําหรับผูท้ ีDได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึD งผูม้ อบฉันทะได้ทาํ การระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูร้ ับมอบ
จะต้องลงคะแนนตามทีDผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง
g. เจ้าหน้าทีDลงทะเบียน จะทําการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สําหรับกรณี ต่อไปนี]
I) ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง
g) ผูร้ ับมอบฉันทะ ทั]งทีDได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณี ทีDผูม้ อบฉันทะให้สิทธิ… ผูร้ ับ
มอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระทีDระบุ
3. ก่อนทีDบริ ษทั ฯ จะทําการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนน เพืDอทําการอนุมตั ิในแต่ละวาระ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
สามารถสอบถาม รายละเอียดทีDเกีDยวข้องกับวาระนั]น ๆ ได้ โดยการยกมือ และแจ้งชืD อ นามสกุล พร้อมทั]งชี] แจงว่าเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นทีDมาด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
u. บริ ษทั ฯ ได้นาํ ระบบบาร์ โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง เพืDอความรวดเร็ วใน
การประมวลผลการนับคะแนนเสี ยง การประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะนําคะแนนเสี ยงทีDไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย หักออกจากจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผูถ้ ือหุ้นทีDออกเสี ยง ทั]งในทีDประชุมและทีDมอบฉันทะ
การนั บ ผลการลงคะแนนเสี ย งจะใช้ม ติ เสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ้ น ซึD งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนเว้นแต่วาระทีD 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี gYpl จะใช้มติไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึD งมาประชุม ส่ วนวาระทีD 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ใน
รอบปี gYpg เป็ นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
เมืDอไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยในการลงคะแนนเสี ยงแล้ว ประธานฯ จึงขอเริD มการประชุมเพืDอ
พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามทีDได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ดังนี]
วาระที- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562 ซึDงประชุมเมืDอวันทีD 23 เมษายน 2562 รายละเอียดตาม
สําเนารายงานการประชุมทีDได้แนบมาด้วยกับหนังสื อเชิญประชุมให้ทีDประชุมพิจารณารับรอง
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การลงมติ
วาระนี] ต้องผ่านการลงมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผูถ้ ือหุ้นทีDมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวข้องกับวาระนี]ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มีผใู ้ ด
สอบถามเพิDมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีDประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562
มติ
ทีDประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562 ซึD ง
ประชุมเมืDอวันทีD 23 เมษายน 2562
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

594,735,110
92,700
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นาํ มาคํานวณ
ไม่นาํ มาคํานวณ

100
-

วาระที- 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ประธานฯ ได้รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชี สิ]นสุ ดวันทีD 31 ธันวาคม 2562
โดยบริ ษทั ได้มีการเปิ ดสาขาเพิDมจํานวน u สาขา รวมเป็ น gm สาขา ณ สิ] นปี gYpg รายได้รวมของบริ ษทั ในรอบปี gYpg
มีจาํ นวน I,hpY ล้านบาท โดยสัดส่ วนของรายได้ร้อยละ hg มาจากการขายผ่านสาขา และร้อยละ y มาจากการขายส่ งผ่าน
สํานักงานใหญ่ และรายได้อืDน ๆ ประมาณร้อยละ I บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในปี gYpg จํานวน I,hYl ล้านบาท และ
มีกาํ ไรขั]นต้นจํานวน ghl ล้านบาท ซึD งเพิDมขึ]นจากปี ก่อน um ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน
gJJ ล้านบาท โดยเพิDมขึ]นจากปี ก่อนจํานวน gI ล้านบาท กําไรสุ ทธิตามงบการเงินรวมจํานวน mh ล้านบาท
โดยประธานฯ แจ้งต่อทีDประชุมเพิDมเติมว่าบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทย ในการต่ อต้านการทุ จริ ต” และได้รับการรั บรองแล้วในปี gYpI ซึD งในปี gYpg บริ ษ ัทฯ ได้ด ําเนิ นการตามแนวทาง
ดังกล่าวเพืDอแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมันD ในการต่อต้านคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ เพืDอให้มนDั ใจว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินกิจการทีDเหมาะสม ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีDดี และพัฒนาสู่ องค์กรแห่ ง
ความยังD ยืน เพืDอเป็ นร้านค้าปลีกท้องถิDนของคนไทยทีDเติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยังD ยืน
การลงมติวาระนี]เป็ นวาระแจ้งเพืDอทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
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วาระที- 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 สิ2นสุ ด วันที- 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีDประชุมว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการจัดทํางบการเงินสําหรับรอบปี บัญชีสิ]นสุ ด
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2562 ซึD งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้วปรากฏตามรายงานประจําปี gYpg จึงเสนอ
ให้ทีDประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมสามัญประจําปี ตามมาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดงบการเงินประจําปี gYpg โดยสรุ ปดังนี]
หน่ วย : ล้านบาท

2562

2561

เพิม- (ลด)

%

สิ นทรัพย์รวม

869

829

41

4.9%

หนี]สินรวม

165

180

(16)

(8.6%)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้จากการขาย
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุ้น (บาท)

705
1,952
89
0.11

648
1,729
65
0.08

56
224
23
0.02

8.7%
13.0%
36.0%

การลงมติ
วาระนี]ตอ้ งลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผูถ้ ือหุ้นทีDมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวข้องกับวาระนี] ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มี
ผูใ้ ดสอบถามเพิDมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีDประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี gYpg สิ] นสุ ด วันทีD lI ธันวาคม
2562
มติ

ทีDประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจําปี gYpg สิ]นสุ ด วันทีD lI ธันวาคม gYpg
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

หมายเหตุ

594,829,210
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นาํ มาคํานวณ
ไม่นาํ มาคํานวณ

100
-

ก่อนการลงมติในวาระทีD 3 มีผูถ้ ือหุ้นทีDมาเข้าร่ วมประชุมฯ เพิDมอีกจํานวน 2 ราย ทําให้มีจาํ นวนผูถ้ ือ
หุ้นทีDมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระทีD 3 เท่ากับ 52 ราย มีจาํ นวนหุ้น
รวมทั]งหมด 594,829,210 หุ้น
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วาระที- 4 พิจารณาอนุ มั ติจัดสรรกําไรไว้ เป็ นทุ นสํ ารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปั นผลสํ าหรั บผลการดํ าเนิ นงาน
ปี ;<=; และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี ;<=;
ประธานฯ ได้แ ถลงต่ อ ทีD ป ระชุ ม ว่ า ตามพระราชบัญ ญัติ ม หาชนจํา กัด พ.ศ.gYlY มาตรา IIY
กําหนดให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านั]น และมาตรา IIp กําหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี
ส่วนหนึDงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ Y ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
IJ ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตDาํ กว่าร้อยละ uJ ของกําไรสุ ทธิ ของงบเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ซึDงอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลีDยนแปลงได้
ขึ]นอยู่กบั ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยทีDเกีDยวข้องกับการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ จากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ]นสุ ดวันทีD lI ธันวาคม gYpg ทีDผ่านมาบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการประจําปี 2562 จํานวน 90,578,384 บาท
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีDประชุมพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี gYpg และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ประจําปี gYpg ซึDงมีรายละเอียดดังนี]
(1) จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน mgJ,hgI.II บาท
(2) งดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ตั]งแต่วนั ทีD 1 มกราคม 2562 ถึงวันทีD 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเงินจ่ายปั นผลทั]งสิ] น
16,000,000 บาท เมืDอวันทีD 12 กันยายน 2562 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็ นเงินสดจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ตั]ง แต่ ว ัน ทีD 1 กรกฎาคม 2562 จนถึ ง วัน ทีD 31 ธั น วาคม 2562 ในอัต ราหุ้ น ละ 0.03 บาท รวมเงิ น จ่ า ยปั น ผลทั]ง สิ] น
24,000,000 บาท เมืDอวันทีD 5 พฤษภาคม 2563 ทั]งนี] อัตราเงินปั นผลระหว่างกาลทีDจ่ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ปี 2562 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสํารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 44.56 ซึDงสอดคล้อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
การลงมติ
วาระนี] ตอ้ งผ่านการลงมติอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผูถ้ ือหุ้นทีDมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวข้องกับวาระนี]ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มีผใู ้ ด
สอบถาม ประธานฯ จึงขอทีDประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานปี gYpg และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี gYpg
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มติ
ทีD ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มัติจดั สรรกําไรไว้เป็ นทุ นสํารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี gYpg และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ประจําปี gYpg
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

594,829,210
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นาํ มาคํานวณ
ไม่นาํ มาคํานวณ

100
-

วาระที- 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั2งกรรมการแทนกรรมการที-ต้องออกตามวาระในปี 2563
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีDประชุมว่า มาตรา yJ ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. gYlY
(และฉบับแก้ไขเพิDมเติม) และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ Im กําหนดว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจําปี ทุกครั]ง
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึDงในสาม (I/l) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีDสุดกับส่วนหนึDงในสาม (I/l) กรรมการทีDจะต้องออกจากตําแหน่ง
ในปี แรก และปี ทีDสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั]น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีDอยู่
ในตําแหน่ งนานทีDสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการซึD งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รับเลือกตั]งใหม่ได้ ให้ทีDประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นเลือกตั]งกรรมการแทนกรรมการทีD ออกตามวาระของบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
2563 บริ ษทั ฯ มีกรรมการทีDตอ้ งออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. ดร.วัฒนา ยืนยง ตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายธวัช ชั ย พุ ฒิ พิ ริ ยะ ตํ า แหน่ งกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร ประธาน
กรรมการบริ หารความเสีD ยง กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีDประชุมว่า เนืDองจากกรรมการทั]ง g ท่านดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความเหมาะสม มี
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นธุ รกิจอย่างกว้างขวางเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารบริ ษทั ฯ และไม่มี
คุณสมบัติตอ้ งห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์จาํ กัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ทีDประชุมพิจารณาแต่งตั]ง ดร.วัฒนา ยืนยง และนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ กลับเข้า
มาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึDง
ดร.วัฒนา ยืนยง และนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ทั]ง g ท่านเป็ นกรรมการทีD ตอ้ งออกตามวาระได้ขอ
ออกจากห้องประชุมเพืDอเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ
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การลงมติ
วาระนี]ตอ้ งผ่านการลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผูถ้ ือหุ้นทีDมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวข้องกับวาระนี] ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มี
ผูใ้ ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอทีDประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั]งกรรมการแทนกรรมการทีDตอ้ งออกตามวาระ
มติ
ทีDประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแต่งตั]ง ดร.วัฒนา ยืนยง และนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
ซึD งเป็ นกรรมการทีDครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระ โดยทีDประชุมได้
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคลดังนี]
ดร.วัฒนา ยืนยง ตําแหน่ งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย
594,829,210 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- เสี ยง ไม่นาํ มาคํานวณ
บัตรเสี ย
- เสี ยง ไม่นาํ มาคํานวณ
นายธวัชชัย พุ ฒิ พิ ริยะ ตําแหน่ งกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสีD ยง และกรรมการผูจ้ ดั การ
เห็นด้วย
594,829,210 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- เสี ยง ไม่นาํ มาคํานวณ
บัตรเสี ย
- เสี ยง ไม่นาํ มาคํานวณ
วาระที- 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี ;<=>
ประธานได้แจ้งต่อทีDประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในปี ทีD ผ่านมา การปฏิ บัติงาน และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษทั ฯ หรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ ซึDงบริ ษทั มีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั]งในรู ปของค่าตอบแทนประจําปี และเบี] ยประชุ มเท่านั]น โดยไม่มีค่าตอบแทนใน
รู ปแบบอืDนและสิ ทธิ ประโยชน์อืDน ทั]งนี] คณะกรรมการทีDเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินเดือนจะ
ไม่ได้รับค่าเบี]ยประชุมรายครั]งทีDประชุม
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ประธานฯ ได้เสนอให้ทีDประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 โดยกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการจากผลการดําเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึDงมีรายละเอียดดังนี]
ค่าเบี]ยประชุม
คณะกรรมการ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ฯ
ประธานกรรมการ
25,000/ครั]ง/คน
20,000/ครั]ง/คน
20,000/ครั]ง/คน
กรรมการ
20,000/ครั]ง/คน
15,000/ครั]ง/คน
15,000/ครั]ง/คน
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัสพิจารณาจากผลการดําเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
การลงมติ
วาระนี]ตอ้ งผ่านการลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผู ้
ถือหุ้นซึDงมาประชุม
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวข้องกับวาระนี] ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มี
ผูใ้ ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอทีDประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
มติ
เสนอ

ทีDประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ตามทีDประธาน

มติทีDประชุม: เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

594,829,210
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นาํ มาคํานวณ

100
-

วาระที- 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั2งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี ;<=>
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีDประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั]งนายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขทีD uJYu หรื อ นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขทีD lYJJ หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญ ชี
ทะเบียนเลขทีD luhY หรื อ นายยุทธพงศ์ เชื] อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขทีD huuY หรื อนางสาวกนิ ษฐา ศิริพฒ
ั น
สมชาย ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD IJmly จากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และกําหนดค่า
สอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี gYpl เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน I,mJJ,JJJ บาท โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ดังนี]
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รายละเอียด

ปี 2563

ปี 2562

เพิม- ขึน2

บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงิน
รวมประจําปี
รวมเป็ นเงิน
บริ ษทั ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ต] ี2013 จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี

630,000

600,000

30,000

925,000
1,555,000

900,000
1,500,000

25,000
55,000

45,000
120,000

45,000
120,000

-

รวมเป็ นเงิน
บริ ษทั ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จํากัด
บริ ษทั ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จํากัด
รวมทั]งกลุ่ม

165,000
40,000
40,000
1,800,000

165,000
40,000
40,000
1,745,000

55,000

การลงมติ
วาระนี] ตอ้ งผ่านการลงมติอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผูถ้ ือหุ้นทีDมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวข้องกับวาระนี]ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มี
ผูใ้ ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอทีDประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั]งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
มติ
ทีDประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั]งนายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD uJYu หรื อ
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD lYJJ หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีD luhY หรื อ
นายยุทธพงศ์ เชื] อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขทีD huuY หรื อนางสาวกนิ ษฐา ศิริพฒั นสมชาย ผูส้ อบบัญชี ทะเบียน
เลขทีD IJmly จากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยสําหรับปี gYpl เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน I,mJJ,JJJ บาท ตามทีDประธานเสนอ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

594,829,210
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นาํ มาคํานวณ
ไม่นาํ มาคํานวณ

100
-
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วาระที- 8 พิจารณาเรื- องอื-น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีเรืD องอืDนพิจารณาเพิDมเติม
เมืDอได้การพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามเพิDมเติมและเสนอ
ข้อเสนอแนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริ ษทั และเจ้าหน้าทีDทีDเกีDยวข้องตอบคําถามและพิจารณาข้อเสนอแนะ ซึD งสรุ ปได้
ดังนี]
(1) คุณสุ วินยั อินต๊ะสาร ผูถ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรืD องผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื]อไวรัสโคโรนา gJIh (COVID-19) เนืDองจากบริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้าทีDมาจากประเทศเพืDอนบ้าน
คําตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริ ษทั ชี]แจงว่า บริ ษทั ฯ มีสาขาทีDต] งั อยู่ใกล้ชายแดนคือ ทีDอาํ เภอแม่สาย จํานวน g
สาขา และอําเภอเชี ยงของ จํานวน I สาขา จากสัดส่ วนของกลุ่มลูกค้า ลูกค้าชาวต่างชาติ ทีDเข้ามาซื] อของจากบริ ษทั ฯ
มีนอ้ ยมาก จึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อบริ ษทั ฯ
(2) คุณสิ นชัย ติณณ์หิรัญวาณิ ช ผูถ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรืD องแผนการขยายสาขาในภาคอืDน หรื อในเขต
กรุ งเทพมหานครของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
คําตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริ ษทั ชี]แจงว่า ขณะนี]แผนการของบริ ษทั ฯ ในปี นี]จะขยายสาขาใน l จังหวัดใน
ภาคเหนื อ คือจังหวัดเชี ยงราย พะเยา และเชี ยงใหม่ สําหรับการขยายสาขาในจังหวัดอืDนต้องเป็ นไปตามมติทีDประชุ ม
คณะกรรมการ ซึDงหากมีการขยายสาขาในจังหวัดอืDนบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี] แจ้งต่อทีDประชุมเพิDมเติมว่าในการขยายสาขาของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะ
คํานึงถึง I. กลุ่มลูกค้ารู ้จกั บริ ษทั ฯ หรื อไม่ และ g. การขนส่งสิ นค้า ซึDงทุกครั]งทีDบริ ษทั ฯ จะทําการขยายสาขา บริ ษทั ฯ จะ
ทําการสํารวจก่อนขยายสาขาทุกครั]ง และบริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าทีDมีความจําเป็ นให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ซึDงเป็ นคนในท้องทีD
เป็ นหลัก จึงทําให้ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื]อไวรัสโคโรนา gJIh (COVID-19) มาก
นัก
(l) คุณสุ รพงษ์ ผาสุ ก ผูถ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ เสนอแนะอยากให้บริ ษทั ฯ คํานึงถึงพื]นทีDของทีDจอดรถในแต่ละ
สาขา ซึDงบางสาขามีพ]นื ทีDในการจอดรถน้อย
คําตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริ ษทั ชี]แจงว่า พื]นทีDจอดรถของบริ ษทั ฯ เป็ นเรืD องหลักทีDบริ ษทั ฯ พิจารณา แต่เนืDอง
ด้วยทําเลในการตั]งสาขาหาค่อนข้างยาก และบางสาขาในช่ วงแรกทีDเปิ ดสาขาการจราจรยังไม่มากเท่ากับปั จจุบนั แต่
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 1

บริษัท ธนพิริยะ จํากัด(มหาชน)
สํานักงานใหญ่ : 329หมู่ 8ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริ ษทั ฯ จะอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าให้มากทีDสุด และการหาซื]อทีDดินแปลงใหม่ ๆ ในอนาคต บริ ษทั ฯ จะคํานึงถึง
ปัญหาเรืD องทีDจอดรถเป็ นปัจจัยสําคัญ
(u) คุณสุ วินัย อินต๊ะสาร ผูถ้ ื อหุ้นมาประชุ มด้วยตนเอง สอบถามเรืD องระบบคอมพิวเตอร์ ทีDใช้บริ หารจัดการธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ สามารถรองรับได้ประมาณ YJ สาขา หากในอนาคตมีการขยายสาขามากขึ]น บริ ษทั ฯ จะดําเนินการอย่างไร
คําตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริ ษทั ชี]แจงว่า บริ ษทั ฯ มีแผนในการพัฒนาระบบโดยให้ผพู ้ ฒั นาซอฟต์แวร์เข้ามา
พัฒนาเรืD องระบบคอมพิวเตอร์ทีDใช้บริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึD งขณะนี]อยูใ่ นกระบวนการคัดเลือกซอฟต์แวร์ใหม่
ๆ เข้ามาใช้แทนระบบปัจจุบนั
เมืDอไม่มีคาํ ถามหรื อข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชืDอ .................................................ประธานทีDประชุม
(นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์)
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5

ข้อมูลของบุคคลทีDได้รับการเสนอชืDอให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีDครบกําหนดออกตามวาระ
1. ดร.เฉลิมชัย คําแสน
อายุ

YY ปี

สัญชาติ

ไทย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริ ญญาเอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ

- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นทีD 117/2015 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทํางาน
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. ธนพิริยะ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2536 – ปัจจุบนั

อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภทกรรมการทีDจะเสนอแต่งตั]ง

กรรมการและกรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีDเป็ นกรรมการ

p ปี (ข้อมูล ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2563)

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD lI ธันวาคม

ไม่มี

2563
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริ ษทั 7/7 ครั]ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั]ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั]ง
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5

ส่วนได้เสี ยในวาระทีDเสนอในการประชุมครั]งนี]

เป็ นผูท้ ีDได้รับการเสนอชืDอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในวาระทีD 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน เห็นว่า ดร.เฉลิมชัย คําแสน มีคุณสมบัติการ
เป็ นกรรมการ ตามทีDกาํ หนดไว้ตามกฎหมายทีDเกีDยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั
และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อืDน
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืDนทีDไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืDนทีDอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีDอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีDผา่ นมา
- เป็ นกรรมการทีDมีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีDปรึ กษาทีD
ได้รับเงินเดือนประจํา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีDปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีDมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีD
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีDผา่ นมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5

ข้อมูลของบุคคลทีDได้รับการเสนอชืDอให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีDครบกําหนดออกตามวาระ
2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี2
อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตําแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นทีD SEC/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทํางาน
2558 – ปัจจุบนั

บมจ. ธนพิริยะ

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2547 – ปัจจุบนั
2545 - 2546

ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า
บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ

เจ้าของกิจการ
ผูจ้ ดั การสาขา

ประเภทกรรมการทีDจะเสนอแต่งตั]ง

กรรมการ

จํานวนปี ทีDเป็ นกรรมการ

6 ปี (ข้อมูล ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2563)

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 31 ธันวาคม

0.00% (จํานวนหุน้ เท่ากับ 30,000 หุ้น)

2563
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริ ษทั 7/7 ครั]ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน g/g ครั]ง

ส่วนได้เสี ยในวาระทีDเสนอในการประชุมครั]งนี]

เป็ นผูท้ ีDได้รับการเสนอชืDอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในวาระทีD 5
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกํา หนดค่ าตอบแทน เห็ น ว่ า นางจุ ฬ ารั ต น์ งามเลิ ศ ลี] มี
คุณสมบัติการเป็ นกรรมการ ตามทีDกาํ หนดไว้ตามกฎหมายทีDเกีDยวข้อง
ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อืDน
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืDนทีDไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืDนทีDอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีDอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีDผา่ นมา
- เป็ นกรรมการทีDมีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีDปรึ กษาทีD
ได้รับเงินเดือนประจํา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีDปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีDมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีD
ได้อย่างอิสระ :
ไม่มี
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีDผา่ นมา :

ไม่มี
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 5

ข้อมูลของบุคคลทีDได้รับการเสนอชืDอให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีDครบกําหนดออกตามวาระ
3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตําแหน่ง

กรรมการ

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นทีD SEC/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการทํางาน
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ธนพิริยะ

2543 – ปัจจุบนั

เจ้าของกิจการ

ร้านบุษกรการเกษตร

ประเภทกรรมการทีDจะเสนอแต่งตั]ง

กรรมการ

จํานวนปี ทีDเป็ นกรรมการ

6 ปี (ข้อมูล ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2563)

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 31 ธันวาคม

ไม่มี

2563
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริ ษทั 7/7 ครั]ง

ส่วนได้เสี ยในวาระทีDเสนอในการประชุมครั]งนี]

เป็ นผูท้ ีDได้รับการเสนอชืDอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในวาระทีD 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เห็ นว่านางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ มี
คุณสมบัติการเป็ นกรรมการ ตามทีDกาํ หนดไว้ตามกฎหมายทีDเกีDยวข้อง
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ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อืDน
- บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืDนทีDไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
- กิจการอืDนทีDอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั :

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ หรื อนิติบุคคลทีDอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีDผา่ นมา
- เป็ นกรรมการทีDมีส่วนในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีDปรึ กษาทีD
ได้รับเงินเดือนประจํา :
ไม่เป็ น
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีDปรึ กษากฎหมาย) :
ไม่เป็ น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีDมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีD
ไม่มี
ได้อย่างอิสระ :
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีDผา่ นมา :

ไม่มี
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คํานิยามของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ดังนี]
1. ถื อหุ้ นไม่เกิ น ร้อ ยละ 1 ของจํานวนหุ้ น ทีD มี สิท ธิ ออกเสี ยงทั]งหมดของบริ ษ ัท บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั]งนี] นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ีDเกีDยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั]นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีDมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีDปรึ กษาทีD ได้เงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวัน ทีD ยืD น คําขออนุ ญ าตต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ทั]งนี] ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ทีDกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อทีD
ปรึ กษาของส่วนราชการซึDงเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีD มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะทีDเป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พีDน้อง และบุตร รวมทั]งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลทีDจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะทีDอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั]งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีDมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีDมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั]งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีDมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึD งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั]งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึD งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีDปรึ กษากฎหมายหรื อทีD
ปรึ กษาทางการเงิน ซึDงได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีDมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
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หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั]น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนวันทีDได้รับการแต่งตั]งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีDได้รับการแต่งตั]งขึ]นเพืDอเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุ้นซึDงเป็ นผูท้ ีDเกีDยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีDมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีDมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีDมีนยั ในห้างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีDมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีD
ปรึ กษาทีD รับเงินเดื อนประจํา หรื อถื อหุ้น เกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นทีD มีสิท ธิ ออกเสี ยงทั]งหมดของ
บริ ษทั อืDน ซึD งประกอบกิจการทีDมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีDมีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืDนใดทีDทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีDยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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คําชี2แจง เรื- อง วิธีมอบฉันทะ เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม- ีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรืD อง ข้อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันทีD 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพืDอให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีDดีซD ึง
จะเป็ นการสร้างความเชืDอมันD ให้เกิดขึ]นแก่ผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ีDเกีDยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพืDอให้การประชุมผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้น หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้นทีDมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม เพืDอให้ผูถ้ ือหุ้น
ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั]งนี] เนืDองจากผูถ้ ือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิทีDนาํ มาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ฯ จึงขอสงวนสิ ทธิทีDจะผ่อนผันการยืDนเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้น หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีDมีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามทีDบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะจํานวนสาม (3) แบบตามทีDกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรืD องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับทีD 5) พ.ศ. 2550 ดังนี]
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัวD ไปซึDงเป็ นแบบทีDง่ายไม่ซบั ซ้อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทีDกาํ หนดรายการต่าง ๆ ทีDจะมอบฉันทะทีDละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบทีDใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั]งให้คสั โตเดียนในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นทีDไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี]
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึDงเพียงแบบเดียวเท่ านั2น ดังนี]
1.1 ผูถ้ ือหุ้นทัวD ไป สามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึDงเท่านั]น
1.2 ผูถ้ ือหุ้นทีDปรากฏชืDอตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั]งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึDงแบบใดก็
ได้
2. มอบฉัน ทะให้ บุค คลใดบุ คคลหนึD งตามความประสงค์ข องผูถ้ ื อ หุ้ น หรื อเลื อ กมอบฉัน ทะให้ กรรมการอิ ส ระ
ของบริ ษทั ตามทีDบริ ษทั ได้เสนอชืDอไว้ ดังนี] โดย เลือกเพียงคนเดียว ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
2. ดร. วัฒนา ยืนยง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
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ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ลงมติแทน โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริ ษทั
ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) เลขทีD 329 หมู่ทีD 8 ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ก่อนวันทีD 17 เมษายน 2564
หลักฐานที-ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี] (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที-มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผูถ้ ื อหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ้น
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ หนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที-จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อาํ นาจทีD ได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที-จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อาํ นาจทีD ได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
ในกรณี ของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีDจดั ทําขึ]นในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชืDอโดยโนตารี พบั บลิค
ผูถ้ ื อหุ้ นหรื อผูร้ ั บมอบฉัน ทะสามารถลงทะเบี ยนและยืDนเอกสารหรื อหลักฐานเพืD อการตรวจสอบ ณ สถานทีD
ประชุมได้ต]งั แต่เวลา 12.30 น. ของวันทีD 20 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
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หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั-วไป
1. การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หนึDง (I) เสี ยงต่อหนึDง (I) หุ้น ซึDงผูถ้ ือหุ้น
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึD ง คือ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยไม่
สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณี มอบฉันทะ
2.1 ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีD ผูม้ อบฉัน ทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั]น
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บ มอบฉัน ทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีD ระบุ ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะให้ ถือ ว่า
การลงคะแนนเสี ยงนั]นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีDทีDประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรืD องใดนอกเหนือจากทีDระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึงกรณี ทีDมีการเปลีDยนแปลงหรื อเพิDมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทีDเห็นสมควร
วาระเลือกตั2งกรรมการ
สําหรั บวาระการเลื อกตั]งกรรมการตามข้อบังคับ ของบริ ษทั ข้อ Im กําหนดให้ ผูถ้ ื อหุ้ นหรื อผูร้ ับ มอบฉัน ทะมี
คะแนนเสี ยงเท่ากับหนึDง (I) เสี ยงต่อหนึDง (I) หุ้น และมีวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนดังนี]
1. ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงทีDมีอยู่เลือกตั]งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ทีD
เลือกตั]งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึDงได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั]งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ
ทีDจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั]งในครั]งนั]น ในกรณี ทีDบุคคลซึD งได้รับการเลือกตั]งในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการทีDจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั]งในครั]งนั]นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี]ขาด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานทีDประชุมจะชี]แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ทีDประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี]
1. ประธานทีD ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ื อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยจะมี การสอบถาม
ความเห็นจากทีDประชุมว่า ผูถ้ ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
2. กรณี ทีDผูถ้ ือหุ้นไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะยกมือขึ]น (เว้นแต่กรณี ทีDเป็ นการ
ลงคะแนนลับ) ผูถ้ ื อหุ้นส่ วนทีD เหลื อถือว่าเห็ นด้วยโดยไม่ตอ้ งยกมื อ โดยผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถออกเสี ยง
ลงคะแนนตามความเห็ นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึD ง (เว้น แต่เป็ นการออกเสี ยงของคัส โตเดี ยนทีD ในหนังสื อมอบฉัน ทะ
กําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสี ยงได้)
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มติของที-ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี]
1. กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นทีDมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติของทีDประชุม
หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานทีDประชุมออกเสี ยงเพิDมขึ]นอีกหนึDงเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชี]ขาด
2. กรณี ดงั ต่อไปนี] ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสีD (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผูถ้ ื อหุ้นซึD งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั]งหมดหรื อบางส่วนทีDสาํ คัญให้แก่บุคคลอืDน
(ข)
การซื]อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืDนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค)
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกีDยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั]งหมดหรื อบางส่วนทีDสาํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอืDนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการร่ วมกิจการกับบุคคลอืDน โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิDมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ)
การเพิDมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
(ฉ)
การควบ หรื อเลิกบริ ษทั
3. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้เมืDอมีผถู ้ ือหุ้นในทีDประชุมไม่นอ้ ยกว่าห้า (Y) คนร้องขอ และทีDประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั]น ให้เป็ นไปตามทีDประธานในทีDประชุมกําหนด
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
ประธานทีDประชุมจะชี]แจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงให้ทีDประชุมทราบก่อนเริD มวาระการประชุม บริ ษทั จะนับคะแนน
เสี ยงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะซึD งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยประธานในทีD
ประชุมจะขอให้ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีDไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ยกมือและทําเครืD องหมายยืนยันการลงคะแนน
ในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริ ษทั จะใช้วิธีหกั คะแนนเสี ยงทีDไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง รวมทั]งคะแนนเสี ยงตามบัตร
เสี ย (ถ้ามี) ออกจากจํานวนเสี ยงทั]งหมดทีDเข้าร่ วมประชุมในวาระนั]น ๆ และส่ วนทีDเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีDเห็นด้วย
และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทีDประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ]นการประชุม
กรณี ทีDจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี ทีDผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าหนึDง (I) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแยกการลงคะแนนเสี ยง (ยกเว้น
กรณี คสั โตเดียน) หรื อ กรณี ทีDมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชืDอกํากับ
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ข้ อบังคับบริษัทเกี-ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
หมวด 5 ข้อ 36
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ืDนเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชืDอผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบทีDนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึDงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีDประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี]
(1) จํานวนหุ้นทีDผมู ้ อบฉันทะนั]นถืออยู่
(2) ชืDอผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) ครั]งทีDของการประชุมทีDมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. การดําเนินการประชุม
หมวด 5 ข้อ 34
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนั]น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานทีD วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรืD องทีDจะเสนอต่อทีDประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืD องทีDเสนอ
เพืDอทราบ เพืDออนุมตั ิ หรื อเพืDอพิจารณา พร้อมทั]งความเห็นของคณะกรรมการในเรืD องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นและนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคํา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
หมวด 5 ข้อ 40
กิจการทีDทีDประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี]
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีDแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ทีDผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลหรื องบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ]นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั]งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีDพน้ จากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั]งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืDนๆ
หมวด 5 ข้อ 37
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีD ประชุ มผูถ้ ื อหุ้น ในกรณี ทีDประธานกรรมการไม่อยู่ในทีD ประชุ ม หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าทีDได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีDได้ ให้ผถู ้ ือหุ้นซึDงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึDงเป็ นประธานในทีDประชุม
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3. องค์ประชุม
หมวด 5 ข้อ 35
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยีDสิบห้า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึDงหนึD งของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทั]งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึDงในสาม
(1/3) ของจํานวนหุ้นทีDจาํ หน่ายได้ท]งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีDปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั]งใด เมืDอล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึDง (1) ชัวD โมง จํานวนผูถ้ ือหุ้นซึD งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีDกาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั]นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั]นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้
ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั]งหลังนี]ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์
ประชุม
4. การลงคะแนนเสียง
หมวด 5 ข้อ 38
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ้นทีDตนถืออยู่โดยถือว่า หนึDง (1) หุ้น มีหนึDง (1)
เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และทีDประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั]นให้เป็ นไปตามทีDประธานในทีDประชุมกําหนด
หมวด 5 ข้อ 39
มติของทีDประชุมผูถ้ ือหุ้นนั]นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี]
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึDงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในทีDประชุมออกเสี ยงเพิDมขึ]นอีกเสี ยงหนึDงเป็ นเสี ยงชี]ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี] ให้ ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อ ยกว่าสามในสีD (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั]งหมดของผูถ้ ื อหุ้ นซึD งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั]งหมดหรื อบางส่วนทีDสาํ คัญให้แก่บุคคลอืDน
(ข) การซื]อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืDนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกีD ย วกับ การให้ เช่ ากิ จ การของบริ ษ ัท ทั]ง หมดหรื อ บางส่ ว นทีD สํ าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอืDนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืDน โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิDมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิDมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบ หรื อเลิกบริ ษทั
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5. การแต่ งตั2งกรรมการ
หมวด 4 ข้อ 15
ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการคณะหนึDง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึDง
หนึDง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั]งหมดต้องมีถDินทีDอยูใ่ นราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั]งกรรมการด้วยกันเป็ น
ประธานกรรมการ และอาจเลื อ กรองประธานกรรมการ และตําแหน่ งอืD น ตามทีD เห็ น เหมาะสมด้วยก็ ไ ด้ รองประธาน
กรรมการมีหน้าทีDตามข้อบังคับในกิจการซึDงประธานกรรมการมอบหมาย
หมวด 4 ข้อ 17
ให้ทีDประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั]งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี]
(1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึDงมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ้นทีDตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงทีDมีอยู่เลือกตั]งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ทีD
เลือกตั]งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึDงได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั]งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ
ทีDจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั]งในครั]งนั]น ในกรณี ทีDบุคคลซึDงได้รับการเลือกตั]งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีDจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั]งในครั]งนั]น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี]ขาด
หมวด 4 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั]ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึDงในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีDสุดกับส่วนหนึDงในสาม (1/3)
กรรมการทีDจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีDสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั]น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีDอยูใ่ นตําแหน่งนานทีDสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการซึDงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี]อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั-วไปซึ-งเป็ นแบบที-ง่ายไม่ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื- อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที- 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนทีD ..........................................................................
วันทีD ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สัญชาติ .........................................
อยูบ่ า้ นเลขทีD ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั]งสิ]นรวม ................................ หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................เสี ยง ดังนี]
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................เสียง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ............................................. หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(I) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยูบ่ า้ นเลขทีD ..............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(g) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยูบ่ า้ นเลขทีD ..............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
(l) .......................................................................... อายุ .........................ปี อยูบ่ า้ นเลขทีD ..............................
ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรื อ
คนหนึDงคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพืDอเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจํา ปี 2564 ในวัน อัง คารทีD 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งเชี ย งรุ ้ ง l โรงแรมเวีย งอิ น ทร์ เลขทีD mhl ถนน
พหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรื อทีDจะพึงเลืDอนไปในวัน เวลา และสถานทีDอืDนด้วย
กิจการใดทีDผรู้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั]น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชืDอ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชืDอ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชืDอ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชืDอ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ้นทีDมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพืDอแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก- ําหนดรายการต่ างๆ ที-จะมอบฉันทะที-ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื- อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที- <) พ.ศ.;<<N
----------------เขียนทีD ..........................................................................
วันทีD ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สัญชาติ .........................................

อยูบ่ า้ นเลขทีD ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ .......................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั]งสิ]นรวม .............................. หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................เสี ยง ดังนี]
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ............................................. หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(I) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ า้ นเลขทีD .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ..................................... หรื อ
(g) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ า้ นเลขทีD .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ..................................... หรื อ
(l) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ า้ นเลขทีD .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ .....................................
คนหนึDงคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพืDอเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 ในวันอังคารทีD 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ ้ง l โรงแรมเวียงอินทร์ เลขทีD mhl ถนน
พหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรื อทีDจะพึงเลืDอนไปในวัน เวลา และสถานทีDอืDนด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั]งนี] ดังนี]
วาระทีD 1 เรืD อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี gYpl
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 2 เรืD อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี gYpl
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วาระทีD 3 เรืD อง พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี gYpl สิ]นสุ ดวันทีD lI ธันวาคม gYpl
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 4 เรืD อง พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 5 เรืD อง พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั]งกรรมการแทนกรรมการทีDตอ้ งออกตามวาระในปี gYpu
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
การแต่งตั]งกรรมการทั]งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั]งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชืDอกรรมการ ดร. เฉลิมชัย ตําแสน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ชืDอกรรมการ นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ชืDอกรรมการ นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 6 เรืD อง พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี gYpu
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 7 เรืD อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั]งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี gYpu
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 8 เรืD อง พิจารณาเรืD องอืDน ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีDไม่เป็ นไปตามทีDระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี] ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสี ยงนั]นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ทีDขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณี ทีDทีDประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรืD องใดนอกเหนือจากเรืD องทีDระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีDมีการแก้ไข
เปลีDยนแปลงหรื อเพิDมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมะติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีDเห็นสมควร
กิจการใดทีDผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีDผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีDขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชืDอ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชืDอ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชืDอ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชืDอ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นทีDมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพืDอแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั]งกรรมการสามารถเลือกตั]งกรรมการทั]งชุดหรื อเลือกตั]งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ทีDมีวาระทีDจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีDระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิDมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที-ใช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั2งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื- อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที- 5) พ.ศ.2550
----------------เขียนทีD ..........................................................................
วันทีD ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................ สัญชาติ .........................................

อยูบ่ า้ นเลขทีD ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .........................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ .......................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ...........................................................................
ซึDงเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั]งสิ]นรวม .............................. หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................เสี ยง ดังนี]
หุ้นสามัญ ................................................ หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ............................................. หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(I) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ า้ นเลขทีD .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ..................................... หรื อ
(g) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ า้ นเลขทีD .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ..................................... หรื อ
(l) ....................................................................... อายุ .....................ปี อยูบ่ า้ นเลขทีD .........................
ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ .....................................
คนหนึDงคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพืDอเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจําปี gYpu ในวันอังคารทีD 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ ้ง l โรงแรมเวียงอินทร์ เลขทีD mhl ถนน
พหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรื อทีDจะพึงเลืDอนไปในวัน เวลา และสถานทีDอืDนด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั]งนี] ดังนี]
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั]งหมดทีDถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ ........................ หุ้นและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ ..........................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ..................... หุ้นและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ ..........................เสี ยง
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท]งั หมด ............................... เสี ยง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั]งนี] ดังนี]

วาระทีD 1 เรืD อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี gYpl
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 2 เรืD อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี gYpl
วาระทีD 3 เรืD อง พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี gYpl สิ]นสุ ดวันทีD lI ธันวาคม gYpl
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 4 เรืD อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 5 เรืD อง พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั]งกรรมการแทนกรรมการทีDตอ้ งออกตามวาระในปี gYpu
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
การแต่งตั]งกรรมการทั]งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั]งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชืDอกรรมการ ดร. เฉลิมชัย คําแสน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ชืDอกรรมการ นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ชืDอกรรมการ นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 6 เรืD อง พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี gYpu
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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วาระทีD 7 เรืD อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั]งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี gYpu
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระทีD 8 เรืD อง พิจารณาเรืD องอืDน ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีDเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีDไม่เป็ นไปตามทีDระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี] ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสี ยงนั]นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ทีDขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณี ทีDทีDประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรืD องใดนอกเหนือจากเรืD องทีDระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีDมีการแก้ไข
เปลีDยนแปลงหรื อเพิDมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมะติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีDเห็นสมควร
กิจการใดทีDผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีDผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีDขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชืDอ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชืDอ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชืDอ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
ลงชืDอ.......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.........................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉัน ทะแบบ ค. นี] ใช้เฉพาะกรณี ทีDผูถ้ ือหุ้ นทีD ปรากฏชืD อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ นต่างประเทศและแต่งตั]งให้คสั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั]น
2. หลักฐานทีDตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ้นทีDมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพืDอแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั]งกรรมการสามารถเลือกตั]งกรรมการทั]งชุดหรื อเลือกตั]งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ทีDมีวาระทีDจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีDระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิDมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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รายละเอียดกรรมการอิสระที-บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. นายแพทย์พษิ ณุ ขันติพงษ์
อายุ

67 ปี

ทีDอยู่
ตําแหน่ง

136/37 หมูท่ ีD4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

จํานวนปี ทีDเป็ นกรรมการ

p ปี (ข้อมูล ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2563)

ส่วนได้เสี ยในวาระทีDเสนอในการประชุมครั]งนี] ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษ

2. ดร.วัฒนา ยืนยง
อายุ

Ym ปี

ทีDอยู่

197/121 หมู่ทีD 4 หมู่บา้ นสิ นธานี Y ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.
เชียงราย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

จํานวนปี ทีDเป็ นกรรมการ

p ปี (ข้อมูล ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2563)

ส่วนได้เสี ยในวาระทีDเสนอในการประชุมครั]งนี] ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษ
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หมายเหตุ: บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) ได้จดั เตรี ยมรถตู้ เพืDออํานวยความสะดวกสําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีDสนใจเข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี gYpu ไว้รองรับทีDสนามบินเชียงราย สํารองทีDนงDั โทร Jmm-ghI-pIJm ติดต่อ คุณดวงใจ อยูอ่ ินทร์
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บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) กําหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นภายใต้
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา gJIh (COVID-19)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื]อไวรัสโคโรนา 2019 บริ ษทั ฯ มีความห่วงใยอย่างยิDงต่อความเสีD ยงของการ
แพร่ ระบาดดังกล่าวในการประชุมผูถ้ ือหุ้น เนืDองจากเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากซึDงเป็ นปัจจัยเสีD ยงต่อการแพร่ ระบาด
บริ ษทั ฯ จึงได้ กําหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดเพืDอให้เป็ นไปตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ข สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี]
1. ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในหนังสื อ
มอบฉันทะทีD จะได้จดั ส่งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ้น หรื อทางเว็บไซต์บริ ษทั โดยส่ง หนังสื อมอบฉันทะและ
หลักฐานส่งมาทีD เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) เลขทีD lgh หมู่ m ตําบลบ้านดู่ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 57100
1.2 สําหรับท่านผูถ้ ือหุ้นทีDประสงค์จะส่งคําถามทีDเกีDยวข้องกับวาระการประชุม บริ ษทั ฯ ขอแจ้งช่องทางการ
ส่งคําถาม ล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุ้นสามารถส่งคําถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีDเกีDยวข้องกับวาระการประชุม
ได้เป็ นการล่วงหน้า จนถึงวันทีD I7 เมษายน 2564 โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคําถามล่วงหน้าได้
ดังนี]
• ส่งมาทีDบริ ษทั ฯ พร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ
• อีเมล : investor@thanapiriya.co.th
2. กรณี ผถู ้ ือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ขอให้ปฏิบตั ิตามแนวทางการดําเนินการ
จัด ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัดเพืDอป้องกันและลดโอกาสเสีD ยงต่อการแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี]
2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเองและ
ตามความจริ ง และต้องผ่านจุดคัดกรองทีDบริ ษทั ฯจัดเตรี ยมขึ]น ก่อนเข้าในบริ เวณหรื อสถานทีDจดั การ
ประชุม โดยผูถ้ ือหุ้นทีDมีลกั ษณะดังนี]ขอความร่ วมมืองดเข้ าร่ วมประชุม ในกรณี ทีDท่านปกปิ ดข้อมูลด้าน
สุ ขภาพหรื อประวัติการเดินทาง ของท่าน อาจถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
• ผูถ้ ือหุ้นทีDมีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสีD ยงตามทีDกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด หรื อได้
ติดต่อใกล้ชิด กับบุคคลทีDมีประวัติการเดินทางไปยัง/กลับจากประเทศดังกล่าวเป็ นภายใน 14
วันก่อนวันประชุม
• ผูถ้ ือหุ้นทีDมีอาการเป็ นไข้หรื อมีอณ
ุ หภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ]นไป หรื อมีอาการ
เกีDยวกับระบบ ทางเดินหายใจ หรื อมีอาการทีDอาจสงสัยว่าติดเชื]อไวรัสโคโรนา 2019
• ผูถ้ ือหุ้นทีDมีบคุ คลในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิดทีDอยูใ่ นพื]นทีDทีDมีการแพร่ ระบาดของเชื]อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อเสีD ยงต่อการติดเชื]อไวรัสโคโรนา 2019
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที +,
ทั]งนี]ผถู ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
โดยบริ ษทั ฯ ได้ มีการจัดเตรี ยมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดคัดกรองอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
2.2 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทีDผา่ นการคัดกรองจากเจ้าหน้าทีDแล้วไม่พบอาการจะมีการติดสติ‹กเกอร์สัญลักษณ์
ประจําตัวไว้ บนเสื] อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมท่านนั]นอย่างชัดเจนก่อนร่ วมประชุมเพืDอสร้างความมันD ใจ
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
2.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจําเป็ นต้องเตรี ยมหน้ากากอนายมัยของตนเองมาด้วยและควรสวมใส่ตลอดเวลาทีD
ประชุมตั]งแต่ จุดคัดกรองจนเข้าร่ วมการประชุมเสร็ จสิ]นเพืDอความปลอดภัยต่อตนองและบุคคล
ข้างเคียง
2.4 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ…ไม่ให้เข้าสถานทีDประชุมสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทีDไม่ผา่ นการคัดกรองหรื อไม่
ทําแบบ คัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019
2.5 บริ ษทั ฯ เตรี ยมการจัดการประชุมเพืDอลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในพื]นทีDประชุมโดยจัดเว้น
ระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด
ลงทะเบียน
2.6 บริ ษทั ฯ งดบริ การอาหารและเครืD องดืDมใดๆ ในบริ เวณสถานทีDประชุมเพืDอป้องกันความเสีD ยงจากการ
แพร่ ระบาด
2.7 บริ ษทั ฯ จะเน้นยํ]าสถานทีDจดั งานเกีDยวกับการทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี]และอุปกรณ์ทุกชนิดบริ เวณห้อง
ประชุม รวมถึงบริ เวณทีDมีผสู ้ ัมผัสจํานวนมาก เช่น ราวบันได ห้องนํ]า จุดรับอาหารว่าง ด้วยนํ]ายาทํา
ความสะอาดหรื อ แอลกอฮอล์ 70% อย่างสมํDาเสมอเพืDอป้องกันการเกิดเชื]อโรค
2.8 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมควรทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรื อเจลทั]งก่อนและหลังจากเสร็ จสิ]นการเข้า
ร่ วม ประชุม และก่อนออกจากสถานทีDจดั การประชุม รวมถึงทุกครั]งทีDสัมผัสจุดเสีD ยงทีDจะมีเชื]อโรค
2.9 บริ ษทั ฯ ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเผือD เวลาการประชุม เนืDองจากมีมาตรการสําหรับการคัดกรองก่อนการ
ลงทะเบียน ทั]งนี]เพืDอหลีกเลีDยงการลงทะเบียนเข้าประชุมล่าช้า
ทั]งนี]บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิDมเติมตามทีDบริ ษทั ฯ เห็นว่าเหมาะสมต่อไป
ในกรณี ทีDมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนมาก อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุม บริ ษทั ฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี] ทั]งนี]เพืDอความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อโคโรนา
2019 ของผูเ้ ข้าร่ วม ประชุมทุกท่าน บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือทุกท่านให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค
อย่างเคร่ งครัด
จึงเรี ยนมาเพืDอโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
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