


 
 บริษัท ธนพิริยะ จํากดั(มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ 8ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57100 
THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 

 

1 

 

ทีD TNP.SE 004/2021 
วนัทีD IJ มีนาคม 2564 

เรืDอง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 
  

สิDงทีDส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เมืDอวนัทีD IY กรกฎาคม 2563 
 2. รายงานประจาํปี ซึDงประกอบดว้ยงบการเงินประจาํปี 2563 สิ]นสุด วนัทีD 31 ธนัวาคม 2563 (คิวอาร์โคด้) 
 3. ขอ้มูลของผูที้Dไดรั้บการเสนอชืDอเป็นกรรมการแทนกรรมการทีDครบกาํหนดออกตามวาระ 
 4. คาํนิยามของกรรมการอิสระ 
 5. คาํชี]แจง เรืDอง วิธีมอบฉนัทะ เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทีDมี

สิทธิเขา้ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 
 6. ขอ้บงัคบัเกีDยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระทีDบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 9. แผนทีDสถานทีDประชุม 
 10. มาตรการและแนวปฏิบติัสําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา gJIh (COVID-19) 
  

ดว้ยบริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จะจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัองัคารทีD 
20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง l โรงแรมเวียงอินทร์ เลขทีD mhl ถนนพหลโยธิน ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี]  

วาระทีD 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทัฯไดถู้กจดัขึ]นเมืDอวนัทีD IY กรกฎาคม 
2563 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงมติของทีDประชุมผูถื้อหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ทีDประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2563 (รายละเอียดปรากฏตามสิDงทีDส่งมาดว้ยลาํดบัทีD 1) 

การลงมติ : วาระนี] ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึD งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระทีD 2    พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีสิ]นสุดวนัทีD 31 ธนัวาคม 2563 ทีDผา่นมา 
บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 2,208.3 ล้านบาท โดยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจาํนวน 133.9 ล้านบาท 



 
 บริษัท ธนพิริยะ จํากดั(มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ 8ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57100 
THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 

 

2 

 

รายละเอียด ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ปรากฏตามรายงานประจาํปี ซึD งส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
(สิDงทีDส่งมาดว้ยดาํดบัทีD 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทีDประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงาน (รายละเอียด
ปรากฏตามสิDงทีDส่งมาดว้ยลาํดบัทีD 2) 

การลงมติ : วาระนี]ไม่ตอ้งลงมติ เนืDองจากเป็นการรายงานให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

วาระทีD 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2563 สิ]นสุด วนัทีD 31 ธนัวาคม 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการจดัทาํงบการเงินสาํหรับรอบปีบญัชีสิ]นสุด ณ วนัทีD 31 
ธันวาคม 2563 ซึD งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพืDอนาํเสนอให้ทีDประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมัติในการประชุมสามัญประจําปี ตามทีDมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
กาํหนด (สิDงทีDส่งมาดว้ยลาํดบัทีD 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทีDประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทัฯ
สําหรับรอบปีบัญชีสิ]นสุด ณ วนัทีD 31 ธันวาคม 2563 ซึD งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ตามสิDงทีDส่งมาดว้ยลาํดบัทีD 2) 

การลงมติ : วาระนี] ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึD งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระทีD 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2563 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาํหนดให้บริษทัฯ จ่ายเงิน
ปันผลจากเงินกาํไรเท่านั]น และมาตรา 116 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึDงไวเ้ป็นทุน
สาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 

 ณ วนัทีD lI ธันวาคม gYpl บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนทีDออกและชาํระแลว้ gJJ,JJJ,JJJ บาท และมีทุน
สํารองตามกฎหมายจาํนวน gJ,JJJ,JJJ บาท คิดเป็นร้อยละ IJ ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อกาํหนดของ
กฎหมาย 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํDากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล และการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ซึD งอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจเปลีDยนแปลงได้
ขึ]นอยูก่บัฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัทีDเกีDยวขอ้งกบั การบริหารงานของบริษทัฯ 

 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีสิ]นสุดวนัทีD 31 ธนัวาคม 2563 ทีDผา่นมา บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2563 จาํนวน 132,711,110.41 บาท 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ:  

1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีDประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ทีDมีรายชืDอปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัทีD Ig มีนาคม 2564  ซึDงเป็นวนัทีDคณะกรรมการ
กาํหนดให้เป็นวนักาํหนดรายชืDอผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงินทั]งสิ]น 56,000,000 บาท ซึD งบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.03 
บาท หรือเท่ากบั 24,000,000 บาท เมืDอวนัทีD l กนัยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลทีDจะจา่ยอีกในอตัราหุน้ละ 
0.04 บาท รวม lg,000,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัทีD 19 พฤษภาคม 2564 ทั]งนี]  
อตัราเงินปันผลทีDจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และทุนสํารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากบัร้อยละ ug.gJ ซึD งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 
(ปันผลระหว่างกาล) 

กาํไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 132,711,110.41 90,578,384.00 
ตั]งสาํรองตามกฎหมาย - 820,921.11 
คงเหลือกาํไรสุทธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 132,711,110.41 89,757,462.89 
เงินปันผลจ่าย 56,000,000.00 40,000,000.00 
จาํนวนหุน้ (หุ้น) 800,000,000 800,000,000 
 

  

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.07 0.05 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 42.20 44.16 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กาํไรสุทธิหลงัหกัสาํรองตาม
กฎหมาย (ร้อยละ) 

42.20 44.56 

การลงมติ : วาระนี]ตอ้งผ่านการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึD งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระทีD 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั]งกรรมการแทนกรรมการทีDออกตามวาระในปี 2564 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ภายใตม้าตรา 70 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  (และฉบบัแกไ้ข
เพิDมเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั] ง กรรมการจะตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึDงในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้
ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีDสุดกบัส่วนหนึDงในสาม กรรมการทีDจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีDสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั]น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีDอยู่ในตาํแหน่งนาน
ทีDสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึD งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนี]อาจไดรั้บเลือกให้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกก็
ได ้กรรมการทีDพน้จากตาํแหน่งตามวาระนี]  ไดแ้ก่  
 



 
 บริษัท ธนพิริยะ จํากดั(มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ 8ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57100 
THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 

 

4 

 

1. ดร.เฉลิมชยั คาํแสน ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี]     ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นางสาวบุษกร ถดัทะพงษ ์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชืDอบุคคลทีDมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั]งเป็นกรรมการ 
ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้นบัตั]งแต่วนัทีD gm ตุลาคม 2563 ถึงวนัทีD 31 ธันวาคม 2563 
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชืDอบุคคลเพืDอเขา้รับการเลือกตั]งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีส่วนได้เสียในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทีDครบ
กาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงไม่ไดมี้การพิจารณาในเรืDอง
ดงักล่าว และจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการทีDครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระแทน ซึDงคณะกรรมการการพิจารณาแลว้ โดยไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการทีDไดก้าํหนดไว้
ตามกฎหมายทีDเกีDยวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ซึD งไม่รวมกรรมการทีDมีส่วนได้เสียในกรณีนี] ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ทีDประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั]ง ดร.เฉลิมชัย คาํแสน ตาํแหน่ง กรรมการ
อิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี]  ต ําแหน่ง 
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนางสาวบุษกร ถดัทะพงษ ์ตาํแหน่ง กรรมการ กลบัเขา้
มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหนึDง เนืDองจากเป็นผูไ้ดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ทีDในฐานะ
กรรมการดว้ยดีตลอดมา และดร.เฉลิมชัย คาํแสน ในฐานะกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์DเกีDยวขอ้ง 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั]ง l ท่าน ปรากฏตามสิDงทีDส่งมาดว้ยลาํดบัทีD 3 

การลงมติ : วาระนี] ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึD งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 บุคคลซึD งได้รับคะแนนสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั]งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการทีDพึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั]งในครั] งนั]น ในกรณีทีDบุคคลซึDงไดรั้บการเลือกตั]งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีDจะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั]งในครั] งนั]น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี]ขาด 
(ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 (3) ) 

วาระทีD 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2564 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ จากผลประกอบการของบริษทัฯ ในปีทีDผา่นมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัฯ หรือใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ซึD งบริษทัฯ มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั]งในรูปของค่าตอบแทนประจาํปี และเบี]ยประชุมเท่านั]น โดยไม่มีค่าตอบแทนใน
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รูปแบบอืDนและสิทธิประโยชน์อืDน ทั]งนี]  กรรมการทีDเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ คณะกรรมการทีDเป็นผูบ้ริหารหรือ
ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี] ยประชุมรายครั] งทีDประชุม โดยนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจาํปี 2564 เป็นดงันี]   
 

 

ค่าเบี]ยประชุม 
ปี gYp4 ปี gYp3 

คณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 25,000 /ครั] ง / คน 25,000 /ครั] ง / คน 
- กรรมการ 20,000 /ครั] ง / คน 20,000 /ครั] ง / คน 

กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 20,000 /ครั] ง / คน 20,000 /ครั] ง / คน 
- กรรมการ 15,000 /ครั] ง / คน 15,000 /ครั] ง / คน 

กรรมการสรรหา ฯ 
- ประธานกรรมการ 20,000 /ครั] ง / คน 20,000 /ครั] ง / คน 
- กรรมการ 15,000 /ครั] ง / คน 15,000 /ครั] ง / คน 

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัพิจารณาจากผลการดาํเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท 
 
ในการนี]  ทีDประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 
2,500,000 บาท (สองลา้นห้าแสนบาทถว้น) และบริษทัฯ ไดจ้่ายจริง รวมเป็นเงินทั]งสิ]น 1,445,000 บาท (หนึD ง
ลา้นสีDแสนสีDหมืDนห้าพนับาทถว้น) รายละเอียดตามตาราง 

รายชืDอ 
ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาฯ 

ค่าตอบแทน
พิเศษรายปี 

รวม 

1. นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ ์ 175,000 100,000 - 90,000 365,000 

2. ดร.วฒันา ยืนยง 140,000 75,000 40,000 90,000 345,000 

3. ดร.เฉลิมชยั คาํแสน 140,000 75,000 30,000 85,000 330,000 

4. นายธวชัชยั พุฒิพิริยะ - - - - - 

5. นางอมร พุฒิพิริยะ - - - - - 

6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี] 140,000 - 30,000 55,000 225,000 

7. นางสาวบุษกร ถดัทะพงษ ์ 140,000 - - 40,000 180,000 

รวม 735,000 250,000 100,000 360,000 1,445,000  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ทีDประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาและอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2564 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองลา้นห้า



 
 บริษัท ธนพิริยะ จํากดั(มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ 8ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57100 
THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 

 

6 

 

แสนบาทถว้น) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี] ยประชุมเท่านั]น โดยไม่มีค่าตอบแทนใน
รูปแบบอืDนและสิทธิประโยชน์อืDน ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรค่าตอบแทน
ดงักล่าว 

การลงมติ : วาระนี]ตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นซึDงเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระทีD 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั]งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2564 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดให้ทีDประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจาํปีแต่งตั]งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั]งสามารถแต่งตั]งผูส้อบ
บญัชีคนเดิมได ้

 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นว่าสมควรแต่งตั]งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกาํหนดให้ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์

สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD 4054 หรือ นายเสถียร 
วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD 5946 หรือ
นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD 10837 จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,845,000 
บาท 

 
 ทั]งนี]  ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอสออดิท จาํกดั ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั]งแต่ปี 2556-2563 รวม m ปี 

และบริษทัยอ่ยตั]งแต่ปี 2557-2563 รวม y ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย เป็นผูส้อบบญัชีทีDลงนามปี 2563 
เป็นปีแรก 

 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในปี 2562 และปี 2563 มีดงันี]  
 

1) ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 

รายละเอียด 
ปี 2564 

(ปีทีDนาํเสนอ) 
ปี 2563 เพิDมขึ]น 

บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 645,000 630,000 15,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจาํปี 955,000 925,000 30,000 

    รวมเป็นเงิน 1,600,000 1,555,000 45,000 

บริษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี]2013 จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 45,000 45,000 - 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 120,000 120,000 - 
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รายละเอียด 
ปี 2564 

(ปีทีDนาํเสนอ) 
ปี 2563 เพิDมขึ]น 

    รวมเป็นเงิน 
 

165,000 165,000 - 

บริษทั ทีเอน็พี เอก็ซ์เพรส 1 จาํกดั 40,000 40,000 - 

บริษทั ทีเอน็พี เอก็ซ์เพรส 2 จาํกดั 40,000 40,000 - 

รวมทั]งกลุ่ม 1,845,000 1,800,000 45,000 
 ทั] งนี]  ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีข้างต้นยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอืDน ๆ เช่น  ค่าเบี] ยเลี] ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด                       

ค่าล่วงเวลา  ค่าอากรแสตมป์ เป็นตน้ 
 

2) ค่าบริการอืDน (Non-Audit fee)  
-  ไม่มี - 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีDประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั]ง นายอธิพงศ ์อธิพงศ์
สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD 3500 หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD 4054 หรือ นายเสถียร 
วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD 5946 หรือ
นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขทีD 10837 จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
1,845,000 บาท 

 ทั]งนี] ผูส้อบบัญชีตามรายชืDอทีDเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้DเกีDยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

การลงมติ : วาระนี] ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึD งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระทีD 8 พิจารณาเรืDองอืDน ๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ตามวนั เวลา และสถานทีDดังกล่าว                
ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคที์Dจะแต่งตั]งบุคคลอืDนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั] งนี]  โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึD งและยืDนต่อบริษทัฯ ก่อนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซึD งแต่งตั]งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น
โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึDง 

อนึD งกาํหนดรายชืDอผูถื้อหุ้นทีDมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 (Record Date) ใน
วนัทีD Ig มีนาคม 2564  
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ทั]งนี] บริษทัฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสีDยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจน
สุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูที้Dเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบติัตามมาตรการและแนวปฏิบติัสาํหรับ
การประชุมทีDไดแ้นบมาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมฉบบันี] อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นทีD
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ส่งหนงัสือมอบฉนัทะและคาํถาม
ล่วงหน้า (หากมี) มาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะและพร้อมกบัเอกสารตามทีDกาํหนดมายงับริษทัฯ ภายในวนัทีD 
17 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยส่งถึง เลขานุการบริษทั บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) เลขทีD lgh หมู่ m ตาํบลบา้นดู่ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57100 หรือส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มายงั investor@thanapiriya.co.th 

        
 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายแพทยพิ์ษณุ  ขนัติพงษ)์ 

               ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของ 

บริษัท ธนพริิยะ จํากัด (มหาชน) 
 

 บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี gYpl เมืDอ                
วนัพุธทีD IY กรกฎาคม gYpl เวลา Iu.JJ น. ณ ห้องเฮอริเทจ I โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขทีD Ihh ถนนพหลโยธิน 
ตาํบลสันทราย อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยมีนายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ ์เป็นประธานในทีDประชุมและมีกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และผูเ้ขา้ร่วมประชุมอืDน ๆ ดงันี]  

 
กรรมการทีDเขา้ร่วมประชุม 
1. นายแพทยพิ์ษณุ  ขนัติพงษ ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.วฒันา  ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
3. ดร.เฉลิมชยั  คาํแสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
4. นายธวชัชยั  พุฒิพิริยะ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสีDยง 

และกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการ 
6. นางจุฬารัตน์  งามเลิศลี]  กรรมการและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
7. นางสาวบุษกร  ถดัทะพงษ ์ กรรมการ 
 
กรรมการของบริษทัฯ ทั]ง y ท่านขา้งตน้เขา้ร่วมประชุมครบ y ท่าน คิดเป็นร้อยละ IJJ ของจาํนวนคณะกรรมการของ
บริษทัฯ 
 
ผูร่้วมประชุมอืDน ๆ 
1. นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
2. นายชาติพร บารมี ทีDปรึกษากฎหมายจากบริษทั ลีกลั แอดไวซอรีD  เคาน์ซิล จาํกดั 
3. นางสาวระพีภทัร คาํพิชยั ทีDปรึกษากฎหมายจากบริษทั ลีกลั แอดไวซอรีD  เคาน์ซิล จาํกดั 
 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทีDไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ 
และแถลงว่ามีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั] งสิ]น 50 ท่าน นับจํานวนหุ้นได ้
594,827,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3535 ของจาํนวนหุ้นซึD งไดจ้าํหน่ายแลว้ และเป็นผูมี้สิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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 ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 และไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรับฟังคาํชี]แจงระเบียบการ
ประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง โดยสรุปดงันี]  

 ในการส่งหนังสือเชิญประชุมนั]น บริษทัฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นทางไปรษณีย ์ 
ลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์และลงรายละเอียดการประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระมีสาระสาํคญั ดงันี]  

 I. การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงใน 
แต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหนึD งเท่านั]น จะไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น
เพืDอแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทีDแต่งตั]งให้คสัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

 สําหรับผูที้Dไดรั้บมอบฉันทะแบบ ข ซึD งผูม้อบฉันทะไดท้าํการระบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูรั้บมอบ
จะตอ้งลงคะแนนตามทีDผูม้อบฉนัทะระบุไว ้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกไดค้ือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง 
 g. เจา้หนา้ทีDลงทะเบียน จะทาํการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให้ สาํหรับกรณีต่อไปนี]  

  I)   ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  
  g)   ผูรั้บมอบฉันทะ ทั]งทีDไดรั้บการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีทีDผูม้อบฉันทะให้สิทธิ� ผูรั้บ

มอบฉนัทะลงคะแนนแทนไดใ้นวาระทีDระบุ 
3. ก่อนทีDบริษทัฯ จะทาํการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพืDอทาํการอนุมติัในแต่ละวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สามารถสอบถาม รายละเอียดทีDเกีDยวขอ้งกบัวาระนั]น ๆ ได ้โดยการยกมือ และแจง้ชืDอ นามสกุล พร้อมทั]งชี] แจงว่าเป็น 
ผูถื้อหุ้นทีDมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

u. บริษทัฯ ไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพืDอความรวดเร็วใน 
การประมวลผลการนบัคะแนนเสียง การประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนาํคะแนนเสียงทีDไม่เห็นดว้ย  
งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจาํนวนเสียงทั]งหมดของผูถื้อหุ้นทีDออกเสียง ทั]งในทีDประชุมและทีDมอบฉนัทะ  

 การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้มติเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซึD งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเวน้แต่วาระทีD 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี gYpl จะใชม้ติไม่นอ้ยกว่าสองในสาม
ของจาํนวนเสียงทั]งหมดของผูถื้อหุ้นซึD งมาประชุม ส่วนวาระทีD 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใน
รอบปี gYpg เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

  เมืDอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยในการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ จึงขอเริDมการประชุมเพืDอ
พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามทีDไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงันี]  
 

วาระที- 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

 
ประธานไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ซึDงประชุมเมืDอวนัทีD 23 เมษายน 2562 รายละเอียดตาม
สาํเนารายงานการประชุมทีDไดแ้นบมาดว้ยกบัหนงัสือเชิญประชุมให้ทีDประชุมพิจารณารับรอง 
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การลงมติ วาระนี] ต้องผ่านการลงมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั]งหมดของผูถื้อหุ้นทีDมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวขอ้งกบัวาระนี] ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มีผูใ้ด
สอบถามเพิDมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีDประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 
 
มติ  ทีDประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ซึD ง
ประชุมเมืDอวนัทีD 23 เมษายน 2562 
 

เห็นดว้ย 594,735,110 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง 92,700 เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย  - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

 

วาระที- 2 พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

ประธานฯ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบัญชีสิ]นสุดวนัทีD 31 ธันวาคม 2562  
โดยบริษทัไดมี้การเปิดสาขาเพิDมจาํนวน u สาขา รวมเป็น gm สาขา ณ สิ]นปี gYpg รายไดร้วมของบริษทัในรอบปี gYpg  
มีจาํนวน I,hpY ลา้นบาท โดยสัดส่วนของรายไดร้้อยละ hg มาจากการขายผ่านสาขา และร้อยละ y มาจากการขายส่งผ่าน
สํานกังานใหญ่ และรายไดอื้Dน ๆ ประมาณร้อยละ I บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในปี gYpg จาํนวน I,hYl ลา้นบาท และ 
มีกาํไรขั]นตน้จาํนวน ghl ลา้นบาท ซึD งเพิDมขึ]นจากปีก่อน um ลา้นบาท บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจาํนวน 
gJJ ลา้นบาท โดยเพิDมขึ]นจากปีก่อนจาํนวน gI ลา้นบาท กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมจาํนวน mh ลา้นบาท  

โดยประธานฯ แจง้ต่อทีDประชุมเพิDมเติมว่าบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทย ในการต่อต้านการทุจริต” และได้รับการรับรองแล้วในปี gYpI ซึD งในปี gYpg บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแนวทาง
ดงักล่าวเพืDอแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัDนในการต่อตา้นคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพืDอให้มัDนใจว่า บริษทัฯ มีนโยบาย 
แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินกิจการทีDเหมาะสม ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีDดี และพฒันาสู่องคก์รแห่ง
ความยัDงยืน เพืDอเป็นร้านคา้ปลีกทอ้งถิDนของคนไทยทีDเติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอยา่งย ัDงยืน 

การลงมติ วาระนี] เป็นวาระแจง้เพืDอทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที- 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 สิ2นสุด วันที- 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีDประชุมว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการจดัทาํงบการเงินสาํหรับรอบปีบญัชีสิ]นสุด 
ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 ซึD งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ปรากฏตามรายงานประจาํปี gYpg จึงเสนอ
ให้ทีDประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจาํปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดงบการเงินประจาํปี gYpg โดยสรุปดงันี]  

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 เพิ-ม(ลด) % 

สินทรัพยร์วม 869 829 41 4.9% 

หนี] สินรวม 165 180 (16) (8.6%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 705 648 56 8.7% 

รายไดจ้ากการขาย 1,952 1,729 224 13.0% 

กาํไรสุทธิ 89 65 23 36.0% 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.08 0.02  
 
การลงมติ วาระนี]ตอ้งลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั]งหมดของผูถื้อหุ้นทีDมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวขอ้งกบัวาระนี] ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มี
ผูใ้ดสอบถามเพิDมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีDประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี gYpg สิ]นสุด วนัทีD lI ธันวาคม 
2562 

มติ  ทีDประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินประจาํปี gYpg สิ]นสุด วนัทีD lI ธนัวาคม gYpg 

 
เห็นดว้ย 594,829,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย  - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

 

หมายเหตุ   ก่อนการลงมติในวาระทีD 3 มีผูถื้อหุ้นทีDมาเขา้ร่วมประชุมฯ เพิDมอีกจาํนวน 2 ราย ทาํให้มีจาํนวนผูถื้อ
หุ้นทีDมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระทีD 3 เท่ากบั 52 ราย มีจาํนวนหุ้น
รวมทั]งหมด  594,829,210 หุ้น 
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วาระที- 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน                

ปี ;<=; และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี ;<=; 

  ประธานฯ ได้แถลงต่อทีDประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.gYlY มาตรา IIY 
กาํหนดให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านั]น และมาตรา IIp กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
ส่วนหนึDงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ Y ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
IJ ของทุนจดทะเบียน 

  บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํDากว่าร้อยละ uJ ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ซึDงอตัราการจ่ายปันผลดงักล่าว อาจเปลีDยนแปลงได้
ขึ]นอยู่กบัฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัทีDเกีDยวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทัฯ จากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีสิ]นสุดวนัทีD lI ธันวาคม gYpg ทีDผ่านมาบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการประจาํปี 2562 จาํนวน 90,578,384 บาท 

  ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีDประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี gYpg และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของ
บริษทัประจาํปี gYpg ซึDงมีรายละเอียดดงันี]  

(1) จดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน mgJ,hgI.II บาท 
(2) งดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัตั]งแต่วนัทีD 1 มกราคม 2562 ถึงวนัทีD 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเงินจ่ายปันผลทั]งสิ]น 
16,000,000 บาท เมืDอวนัทีD 12 กนัยายน 2562 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดาํเนินงานของบริษทั 
ตั] งแต่วันทีD  1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันทีD  31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเงินจ่ายปันผลทั] งสิ]น 
24,000,000 บาท เมืDอวนัทีD 5 พฤษภาคม 2563 ทั]งนี]  อตัราเงินปันผลระหว่างกาลทีDจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ปี 2562 หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและทุนสาํรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากบัร้อยละ 44.56 ซึDงสอดคลอ้ง
กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  

การลงมติ วาระนี] ตอ้งผ่านการลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั]งหมดของผูถื้อหุ้นทีDมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวขอ้งกบัวาระนี] ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มีผูใ้ด
สอบถาม ประธานฯ จึงขอทีDประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานปี gYpg และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี gYpg 
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มติ  ทีDประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี gYpg และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของ
บริษทัประจาํปี gYpg 
 

เห็นดว้ย 594,829,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย  - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

 
วาระที- 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั2งกรรมการแทนกรรมการที-ต้องออกตามวาระในปี 2563 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีDประชุมว่า มาตรา yJ ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. gYlY  
(และฉบบัแกไ้ขเพิDมเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ Im กาํหนดว่า ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั] ง 
กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึDงในสาม (I/l) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีDสุดกบัส่วนหนึDงในสาม (I/l) กรรมการทีDจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ในปีแรก และปีทีDสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั]น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีDอยู่
ในตาํแหน่งนานทีDสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึD งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั]งใหม่ได ้ให้ทีDประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั]งกรรมการแทนกรรมการทีDออกตามวาระของบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2563 บริษทัฯ มีกรรมการทีDตอ้งออกตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ดร.วฒันา ยืนยง ตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. น ายธวัชชัย พุ ฒิ พิ ริยะ ตําแห น่ งกรรมการ ป ระธาน กรรมการบ ริห าร ป ระธาน
กรรมการบริหารความเสีDยง กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีDประชุมว่า เนืDองจากกรรมการทั]ง g ท่านดงักล่าวเป็นผูมี้ความเหมาะสม มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นธุรกิจอย่างกวา้งขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษทัฯ และไม่มี
คุณสมบัติตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยจ์าํกดั พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ทีDประชุมพิจารณาแต่งตั]ง ดร.วฒันา ยืนยง และนายธวชัชยั พุฒิพิริยะ กลบัเขา้
มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึDง 

ดร.วฒันา ยืนยง และนายธวชัชยั พุฒิพิริยะ ทั]ง g ท่านเป็นกรรมการทีDตอ้งออกตามวาระไดข้อ
ออกจากห้องประชุมเพืDอเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงมติไดอ้ยา่งอิสระ  
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การลงมติ วาระนี]ตอ้งผ่านการลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั]งหมดของผูถื้อหุ้นทีDมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวขอ้งกบัวาระนี] ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มี
ผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอทีDประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั]งกรรมการแทนกรรมการทีDตอ้งออกตามวาระ 

มติ   ทีDประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั]ง ดร.วฒันา ยืนยง และนายธวชัชัย พุฒิพิริยะ 
ซึD งเป็นกรรมการทีDครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยทีDประชุมได้
พิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคลดงันี]  
 

ดร.วฒันา ยืนยง ตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
 กาํหนดค่าตอบแทน 

เห็นดว้ย 594,829,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย  - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

 
นายธวชัชัย พุฒิพิริยะ ตาํแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร

 ความเสีDยง และกรรมการผูจ้ดัการ 
เห็นดว้ย 594,829,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย  - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

 

วาระที- 6 พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี ;<=> 

 ประธานไดแ้จง้ต่อทีDประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในปีทีDผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัฯ หรือใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ซึDงบริษทัมีการ

จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั]งในรูปของค่าตอบแทนประจาํปีและเบี] ยประชุมเท่านั]น โดยไม่มีค่าตอบแทนใน

รูปแบบอืDนและสิทธิประโยชน์อืDน ทั]งนี]  คณะกรรมการทีDเป็นผูบ้ริหารหรือไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะ

ไม่ไดรั้บค่าเบี]ยประชุมรายครั] งทีDประชุม 
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 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีDประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 โดยกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการจากผลการดาํเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึDงมีรายละเอียดดงันี]  

คณะกรรมการ 
ค่าเบี]ยประชุม 

กรรมการบริษทั 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 
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัพิจารณาจากผลการดาํเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท 

 
การลงมติ วาระนี]ตอ้งผา่นการลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั]งหมดของผู ้
ถือหุ้นซึDงมาประชุม 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวขอ้งกบัวาระนี] ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มี
ผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอทีDประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

 
มติ   ทีDประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามทีDประธาน
เสนอ 
 

มติทีDประชุม: เห็นดว้ย 594,829,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

 ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

 บตัรเสีย  - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

 

วาระที- 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั2งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี ;<=> 
 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีDประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั]งนายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขทีD uJYu หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขทีD lYJJ หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขทีD luhY หรือ นายยุทธพงศ์ เชื]อเมืองพาน ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขทีD huuY หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพฒัน
สมชาย ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD IJmly จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่า
สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปี gYpl เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน I,mJJ,JJJ บาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดงันี]  
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รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 เพิ-มขึ2น 

บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 630,000 600,000 30,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงิน
รวมประจาํปี 925,000 900,000 25,000 

รวมเป็นเงิน 1,555,000 1,500,000 55,000 

บริษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี]2013 จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 45,000 45,000 - 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 120,000 120,000 - 

รวมเป็นเงิน 165,000 165,000 - 

บริษทั ทีเอน็พี เอก็ซ์เพรส 1 จาํกดั 40,000 40,000 - 

บริษทั ทีเอน็พี เอก็ซ์เพรส 2 จาํกดั 40,000 40,000 - 

รวมทั]งกลุ่ม 1,800,000 1,745,000 55,000 

การลงมติ วาระนี] ตอ้งผ่านการลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั]งหมดของผูถื้อหุ้นทีDมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นทีDเกีDยวขอ้งกบัวาระนี] ก่อนการลงมติ เมืDอไม่มี
ผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอทีDประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั]งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

มติ ทีDประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัแต่งตั]งนายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD uJYu หรือ 
นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD lYJJ หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขทีD luhY หรือ 
นายยุทธพงศ์ เชื]อเมืองพาน ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขทีD huuY หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขทีD IJmly จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยสาํหรับปี gYpl เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน I,mJJ,JJJ บาท ตามทีDประธานเสนอ 
 

เห็นดว้ย 594,829,210 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย  - เสียง  ไม่นาํมาคาํนวณ  
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วาระที- 8 พจิารณาเรื-องอื-น ๆ (ถ้ามี) 

  
 ไม่มีเรืDองอืDนพิจารณาเพิDมเติม 
 
  เมืDอไดก้ารพิจารณาครบทุกวาระแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเพิDมเติมและเสนอ
ขอ้เสนอแนะ แลว้จึงขอให้กรรมการบริษทัและเจา้หน้าทีDทีDเกีDยวขอ้งตอบคาํถามและพิจารณาขอ้เสนอแนะ ซึD งสรุปได้
ดงันี]  
 
(1) คุณสุวินยั อินต๊ะสาร ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเรืDองผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื]อไวรัสโคโรนา gJIh (COVID-19) เนืDองจากบริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้ทีDมาจากประเทศเพืDอนบา้น 
 
คาํตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษทั ชี]แจงว่า บริษทัฯ มีสาขาทีDตั]งอยู่ใกลช้ายแดนคือ ทีDอาํเภอแม่สาย จาํนวน g 
สาขา และอาํเภอเชียงของ จาํนวน I สาขา จากสัดส่วนของกลุ่มลูกค้า ลูกคา้ชาวต่างชาติทีDเข้ามาซื]อของจากบริษทัฯ  
มีนอ้ยมาก จึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อบริษทัฯ  
 
(2) คุณสินชยั ติณณ์หิรัญวาณิช ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเรืDองแผนการขยายสาขาในภาคอืDน หรือในเขต
กรุงเทพมหานครของบริษทัฯ ในอนาคต 
 
คาํตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษทั ชี]แจงว่า ขณะนี]แผนการของบริษทั ฯ ในปีนี] จะขยายสาขาใน l จงัหวดัใน
ภาคเหนือ คือจงัหวดัเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ สําหรับการขยายสาขาในจงัหวดัอืDนตอ้งเป็นไปตามมติทีDประชุม
คณะกรรมการ ซึDงหากมีการขยายสาขาในจงัหวดัอืDนบริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบต่อไป 
นายแพทยพิ์ษณุ  ขนัติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี] แจง้ต่อทีDประชุมเพิDมเติมว่าในการขยายสาขาของบริษทัฯ บริษทัฯ จะ
คาํนึงถึง I. กลุ่มลูกคา้รู้จกับริษทัฯ หรือไม่ และ g. การขนส่งสินคา้ ซึDงทุกครั] งทีDบริษทัฯ จะทาํการขยายสาขา บริษทัฯ จะ
ทาํการสาํรวจก่อนขยายสาขาทุกครั] ง และบริษทัฯ ขายสินคา้ทีDมีความจาํเป็นให้กบัลูกคา้ของบริษทัฯ ซึDงเป็นคนในทอ้งทีD
เป็นหลกั จึงทาํให้ไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื]อไวรัสโคโรนา gJIh (COVID-19) มาก
นกั 
 
(l) คุณสุรพงษ ์ผาสุก ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง มีขอ้เสนอแนะอยากให้บริษทัฯ คาํนึงถึงพื]นทีDของทีDจอดรถในแต่ละ
สาขา ซึDงบางสาขามีพื]นทีDในการจอดรถนอ้ย 
 
คาํตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษทั ชี]แจงว่า พื]นทีDจอดรถของบริษทัฯ เป็นเรืDองหลกัทีDบริษทัฯ พิจารณา แต่เนืDอง
ดว้ยทาํเลในการตั]งสาขาหาค่อนขา้งยาก และบางสาขาในช่วงแรกทีDเปิดสาขาการจราจรยงัไม่มากเท่ากบัปัจจุบนั แต่



 
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 

 บริษัท ธนพิริยะ จํากดั(มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ : 329หมู่ 8ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57100 

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 
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บริษทัฯ จะอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ให้มากทีDสุด และการหาซื]อทีDดินแปลงใหม่ ๆ ในอนาคต บริษทัฯ จะคาํนึงถึง
ปัญหาเรืDองทีDจอดรถเป็นปัจจยัสาํคญั 
 
(u) คุณสุวินัย อินต๊ะสาร ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรืDองระบบคอมพิวเตอร์ทีDใช้บริหารจดัการธุรกิจของ
บริษทัฯ สามารถรองรับไดป้ระมาณ YJ สาขา หากในอนาคตมีการขยายสาขามากขึ]น บริษทัฯ จะดาํเนินการอยา่งไร 
 
คาํตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษทั ชี]แจงว่า บริษทัฯ มีแผนในการพฒันาระบบโดยให้ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เขา้มา
พฒันาเรืDองระบบคอมพิวเตอร์ทีDใชบ้ริหารจดัการธุรกิจของบริษทัฯ ซึD งขณะนี]อยูใ่นกระบวนการคดัเลือกซอฟตแ์วร์ใหม่ 
ๆ เขา้มาใชแ้ทนระบบปัจจุบนั 
 
เมืDอไม่มีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม 
  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 

 
ลงชืDอ .................................................ประธานทีDประชุม 

       (นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ)์ 
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ขอ้มูลของบุคคลทีDไดรั้บการเสนอชืDอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีDครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

1. ดร.เฉลิมชัย คําแสน 

 

 

อาย ุ

 

YY ปี 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ตาํแหน่ง 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

 

- ปริญญาเอก ยทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลยัพายพั 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นทีD 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวติัการทาํงาน  

2558 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ธนพิริยะ 

2536 – ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ประเภทกรรมการทีDจะเสนอแต่งตั]ง 

 

กรรมการและกรรมการอิสระ 

จาํนวนปีทีDเป็นกรรมการ 

 

p ปี (ขอ้มูล ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2563) 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัทีD lI ธนัวาคม 

2563 

 

� ไม่มี 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบริษทั 7/7 ครั] ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั]ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั] ง 
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ส่วนไดเ้สียในวาระทีDเสนอในการประชุมครั] งนี]  

 

เป็นผูที้Dไดรั้บการเสนอชืDอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระทีD 5 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน เห็นว่า ดร.เฉลิมชัย คาํแสน  มีคุณสมบติัการ

เป็นกรรมการ ตามทีDกาํหนดไวต้ามกฎหมายทีDเกีDยวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั 

และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอืDน 

- บริษทัจดทะเบียน :                                                                
- กิจการอืDนทีDไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :                                     
- กิจการอืDนทีDอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   
 

 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลทีDอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ทีDผา่นมา 
- เป็นกรรมการทีDมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีDปรึกษาทีD

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ : 
- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีDปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีDมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ทีD

ไดอ้ยา่งอิสระ : 
 

 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีDผา่นมา : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี 
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ขอ้มูลของบุคคลทีDไดรั้บการเสนอชืDอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีDครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี2 
 

 

อาย ุ

 

61 ปี 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ตาํแหน่ง 

 

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นทีD SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

ประวติัการทาํงาน  

2558 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ธนพิริยะ 

2547 – ปัจจุบนั 
2545 - 2546 

เจา้ของกิจการ 

ผูจ้ดัการสาขา 

ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ประเภทกรรมการทีDจะเสนอแต่งตั]ง 

 

กรรมการ 

จาํนวนปีทีDเป็นกรรมการ 

 

6 ปี (ขอ้มูล ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2563) 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 

2563 

� 0.00% (จาํนวนหุน้เท่ากบั 30,000 หุ้น) 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบริษทั 7/7 ครั] ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน g/g ครั] ง 

ส่วนไดเ้สียในวาระทีDเสนอในการประชุมครั] งนี]  

 

เป็นผูที้Dไดรั้บการเสนอชืDอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระทีD 5 
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หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ     

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เห็นว่านางจุฬารัตน์ งามเลิศลี]  มี

คุณสมบติัการเป็นกรรมการ ตามทีDกาํหนดไวต้ามกฎหมายทีDเกีDยวขอ้ง 

ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอืDน 
- บริษทัจดทะเบียน :                                        
- กิจการอืDนทีDไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :                                  
- กิจการอืDนทีDอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   
 

 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลทีDอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ทีDผา่นมา 
- เป็นกรรมการทีDมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีDปรึกษาทีD

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ : 
- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีDปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีDมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ทีD

ไดอ้ยา่งอิสระ : 
 

 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีDผา่นมา : 
 

ไม่มี 
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ขอ้มูลของบุคคลทีDไดรั้บการเสนอชืDอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีDครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ 
 

 

อาย ุ

 

51 ปี 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ตาํแหน่ง 

 

กรรมการ 

การศึกษา 

 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นทีD SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

ประวติัการทาํงาน  

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ 

2543 – ปัจจุบนั 
 

เจา้ของกิจการ ร้านบุษกรการเกษตร 
 

ประเภทกรรมการทีDจะเสนอแต่งตั]ง 

 

กรรมการ 

จาํนวนปีทีDเป็นกรรมการ 

 

6 ปี (ขอ้มูล ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2563) 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 

2563 

� ไม่มี 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบริษทั 7/7 ครั] ง 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระทีDเสนอในการประชุมครั] งนี]  

 

เป็นผูที้Dไดรั้บการเสนอชืDอให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในวาระทีD 5 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ     

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นว่านางสาวบุษกร ถดัทะพงษ์ มี

คุณสมบติัการเป็นกรรมการ ตามทีDกาํหนดไวต้ามกฎหมายทีDเกีDยวขอ้ง 



 
 สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 5 
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ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอืDน 
- บริษทัจดทะเบียน :                                        
- กิจการอืDนทีDไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :            
- กิจการอืDนทีDอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั :   
 

 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ หรือนิติบุคคลทีDอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ทีDผา่นมา 
- เป็นกรรมการทีDมีส่วนในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีDปรึกษาทีD

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ : 
- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีDปรึกษากฎหมาย) : 
- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีDมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหนา้ทีD

ไดอ้ยา่งอิสระ : 
 

 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีDผา่นมา : ไม่มี 
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คํานิยามของกรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงันี]  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีDมีสิทธิออกเสียงทั]งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั]งนี]  นบัรวมการถือหุ้นของผูที้DเกีDยวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั]นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีDมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีDปรึกษาทีDไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีD ยืDนคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ทั]งนี]  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีทีDกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีD
ปรึกษาของส่วนราชการซึDงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีDมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีDเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พีDน้อง และบุตร รวมทั]งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีDจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะทีDอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั]งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีDมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้Dมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั]งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
อิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีDมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบ
บญัชี ซึD งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ไดรั้บการแต่งตั]งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึD งรวมถึงการให้บริการเป็นทีDปรึกษากฎหมายหรือทีD
ปรึกษาทางการเงิน ซึDงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีDมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม 
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หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั]น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปี ก่อนวนัทีDไดรั้บการแต่งตั]งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีDไดรั้บการแต่งตั]งขึ]นเพืDอเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุ้นซึDงเป็นผูที้DเกีDยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการทีDมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีDมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีDมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีDมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีD
ปรึกษาทีDรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีDมีสิทธิออกเสียงทั]งหมดของ
บริษทัอืDน ซึD งประกอบกิจการทีDมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีDมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอืDนใดทีDทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกีDยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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คําชี2แจง เรื-อง วิธีมอบฉันทะ เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที-มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืDอง ขอ้พึงปฏิบติัสําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัทีD 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พืDอให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัทีDดีซึDง
จะเป็นการสร้างความเชืDอมัDนให้เกิดขึ]นแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้DเกีDยวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพืDอให้การประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทีDมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพืDอให้ผูถื้อหุ้น
ยึดถือปฏิบติัต่อไป ทั]งนี]  เนืDองจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบติัทีDนาํมาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ จึงขอสงวนสิทธิทีDจะผอ่นผนัการยืDนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีDมีสิทธิ 
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามทีDบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะจาํนวนสาม (3) แบบตามทีDกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว้
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรืDองกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัทีD 5) พ.ศ. 2550 ดงันี]  

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัDวไปซึDงเป็นแบบทีDง่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทีDกาํหนดรายการต่าง ๆ ทีDจะมอบฉนัทะทีDละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค.  เป็นแบบทีDใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั]งให้คสัโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
 

ผูถื้อหุ้นทีDไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี]  
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึDงเพยีงแบบเดียวเท่านั2น ดงันี]  

1.1 ผูถื้อหุ้นทัDวไป สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึDงเท่านั]น 
1.2 ผูถื้อหุ้นทีDปรากฏชืDอตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั]งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น  ให้เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึDงแบบใดก็
ได ้

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึD งตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
ของบริษทัตามทีDบริษทัไดเ้สนอชืDอไว ้ดงันี]  โดย เลือกเพยีงคนเดียว ให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม 

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

กาํหนดค่าตอบแทน 
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 ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงับริษทั      
ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) เลขทีD 329 หมู่ทีD 8 ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57100  ก่อนวนัทีD 17 เมษายน 2564 
 
หลักฐานที-ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี]  (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 

 1.1  ผู้ถือหุ้นที-มีสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจาํตัวของผูถื้อหุ้น (บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บตัรประจาํตวัของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 

 2.1 นิติบุคคลที-จดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บัตรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีDได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาํตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที-จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีDได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาํตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีDจดัทาํขึ]นในต่างประเทศควรมี 
การรับรองลายมือชืDอโดยโนตารีพบับลิค 
 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืDนเอกสารหรือหลกัฐานเพืDอการตรวจสอบ ณ สถานทีD
ประชุมไดต้ั]งแต่เวลา 12.30 น. ของวนัทีD 20 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั-วไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึDง (I) เสียงต่อหนึDง (I) หุ้น ซึDงผูถื้อหุ้น

หรือผูรั้บมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึD ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามทีDผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั]น           
การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีDระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า        
การลงคะแนนเสียงนั]นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น  
2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบ
ฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีทีDทีDประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืDองใดนอกเหนือจากทีDระบุ 
ในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทีDมีการเปลีDยนแปลงหรือเพิDมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีDเห็นสมควร  

วาระเลือกตั2งกรรมการ  
 สําหรับวาระการเลือกตั]งกรรมการตามข้อบังคบัของบริษทั ข้อ Im กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมี

คะแนนเสียงเท่ากบัหนึDง (I) เสียงต่อหนึDง (I) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี]   
1. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีDมีอยู่เลือกตั]งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีทีD

เลือกตั]งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
2. บุคคลซึDงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั]งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการ

ทีDจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั]งในครั] งนั]น ในกรณีทีDบุคคลซึD งได้รับการเลือกตั]งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการทีDจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั]งในครั] งนั]นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี]ขาด 

 

วิธีปฏบิัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
 ประธานทีDประชุมจะชี]แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ทีDประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี]  
1. ประธานทีDประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากทีDประชุมว่า ผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  
2. กรณีทีDผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะยกมือขึ]น (เวน้แต่กรณีทีDเป็นการ

ลงคะแนนลบั) ผูถื้อหุ้นส่วนทีDเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถออกเสียง
ลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึD ง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียนทีDในหนังสือมอบฉันทะ
กาํหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได)้  
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มติของที-ประชุมผู้ถือหุ้น จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี]  
1.  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีDมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของทีDประชุม 

หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานทีDประชุมออกเสียงเพิDมขึ]นอีกหนึDงเสียงต่างหากเป็นเสียงชี]ขาด  
2.  กรณีดงัต่อไปนี]  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีD  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั]งหมดของผูถื้อหุ้นซึD งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั]งหมดหรือบางส่วนทีDสาํคญัให้แก่บุคคลอืDน 
(ข) การซื]อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืDนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกีDยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั]งหมดหรือบางส่วนทีDสาํคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอืDนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการร่วมกิจการกบับุคคลอืDน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิDมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิDมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษทั 

3.  การลงคะแนนลบัอาจกระทาํไดเ้มืDอมีผูถื้อหุ้นในทีDประชุมไม่นอ้ยกว่าห้า (Y) คนร้องขอ และทีDประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั]น ให้เป็นไปตามทีDประธานในทีDประชุมกาํหนด  
 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  
ประธานทีDประชุมจะชี]แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ทีDประชุมทราบก่อนเริDมวาระการประชุม บริษทัจะนบัคะแนน

เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซึD งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในทีD
ประชุมจะขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะทีDไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือและทาํเครืDองหมายยืนยนัการลงคะแนน
ในบตัรยืนยนัการลงคะแนน โดยบริษทัจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงทีDไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมทั]งคะแนนเสียงตามบตัร
เสีย (ถา้มี) ออกจากจาํนวนเสียงทั]งหมดทีDเขา้ร่วมประชุมในวาระนั]น ๆ และส่วนทีDเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีDเห็นดว้ย 
และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ทีDประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ]นการประชุม  

 
กรณีทีDจะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีทีDผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนัการ 

ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึDง (I) ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้
กรณีคสัโตเดียน) หรือ กรณีทีDมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงชืDอกาํกบั 
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ข้อบงัคับบริษัทเกี-ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 5 ขอ้ 36 
ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอื้Dนเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ

ฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชืDอผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบทีDนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จาํกดักาํหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึDงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานทีDประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปนี]  
 (1) จาํนวนหุ้นทีDผูม้อบฉนัทะนั]นถืออยู ่
 (2) ชืDอผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (3) ครั] งทีDของการประชุมทีDมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
2. การดําเนินการประชุม 

หมวด 5 ขอ้ 34 
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั]น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานทีD วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรืDองทีDจะเสนอต่อทีDประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรืDองทีDเสนอ
เพืDอทราบ เพืDออนุมติั หรือเพืDอพิจารณา พร้อมทั]งความเห็นของคณะกรรมการในเรืDองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํ
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

หมวด 5 ขอ้ 40 
กิจการทีDทีDประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงันี]  

 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีDแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีทีDผา่นมา  
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ]นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั]งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีDพน้จากตาํแหน่งตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั]งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอืDนๆ 

หมวด 5 ขอ้ 37 
ประธานกรรมการเป็นประธานทีDประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีทีDประธานกรรมการไม่อยู่ในทีDประชุม หรือไม่อาจ

ปฏิบติัหน้าทีDได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีDได ้ให้ผูถื้อหุ้นซึDงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหนึDงเป็นประธานในทีDประชุม 
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3.  องค์ประชุม 
หมวด 5 ขอ้ 35 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยีDสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึDงหนึD งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั]งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึDงในสาม 
(1/3) ของจาํนวนหุ้นทีDจาํหน่ายไดท้ั]งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีDปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั] งใด เมืDอล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึDง (1) ชัDวโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึD งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีDกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั]นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั]นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั] งหลงันี] ไม่จาํเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 

 
4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 5 ขอ้ 38 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นทีDตนถืออยู่โดยถือว่า หนึDง (1) หุ้น มีหนึDง (1) 

เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และทีDประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั]นให้เป็นไปตามทีDประธานในทีDประชุมกาํหนด 

หมวด 5 ขอ้ 39 
มติของทีDประชุมผูถื้อหุ้นนั]นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี]  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึDงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในทีDประชุมออกเสียงเพิDมขึ]นอีกเสียงหนึDงเป็นเสียงชี]ขาด 
(2)  ในกรณีดังต่อไปนี]  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีD  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั]งหมดของผูถื้อหุ้นซึD งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั]งหมดหรือบางส่วนทีDสาํคญัให้แก่บุคคลอืDน 
(ข) การซื]อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืDนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีDยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั] งหมดหรือบางส่วนทีDสําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอืDนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอืDน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิDมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิDมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษทั 
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5. การแต่งตั2งกรรมการ
หมวด 4 ขอ้ 15

ให้บริษทัมีคณะกรรมการคณะหนึDง ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึDง
หนึDง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั]งหมดตอ้งมีถิDนทีDอยูใ่นราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตั]งกรรมการดว้ยกนัเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอืDนตามทีD เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหนา้ทีDตามขอ้บงัคบัในกิจการซึDงประธานกรรมการมอบหมาย 

หมวด 4 ขอ้ 17 
ให้ทีDประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั]งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี]  
(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึDงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นทีDตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีDมีอยู่เลือกตั]งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีทีD

เลือกตั]งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึDงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั]งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการ

ทีDจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั]งในครั] งนั]น ในกรณีทีDบุคคลซึDงไดรั้บการเลือกตั]งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีDจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั]งในครั] งนั]น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี]ขาด 

หมวด 4 ขอ้ 18 
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั] ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึDงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีDสุดกบัส่วนหนึDงในสาม (1/3) 
กรรมการทีDจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีDสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั]น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการทีDอยูใ่นตาํแหน่งนานทีDสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
กรรมการซึDงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนี]อาจไดรั้บเลือกให้เขา้มารับตาํแหน่งอีกก็ได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั-วไปซึ-งเป็นแบบที-ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื-อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที- 5) พ.ศ.2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เขียนทีD .......................................................................... 
วนัทีD ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. 

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................ สัญชาติ ......................................... 
อยูบ่า้นเลขทีD ....................................... ถนน ................................................ ตาํบล/แขวง ......................................... 
อาํเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์....................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจาํนวนทั]งสิ]นรวม ................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................เสียง ดงันี]  

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(I)  .......................................................................... อาย ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขทีD .............................. 

ถนน ...................................................... ตาํบล/แขวง ........................................ อาํเภอ/เขต ..................................................
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

(g)  .......................................................................... อาย ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขทีD .............................. 
ถนน ...................................................... ตาํบล/แขวง ........................................ อาํเภอ/เขต ..................................................
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

(l)  .......................................................................... อาย ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขทีD .............................. 
ถนน ...................................................... ตาํบล/แขวง ........................................ อาํเภอ/เขต ..................................................
จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 
คนหนึDงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพืDอเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2564  ในวนัอังคารทีD  20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง l  โรงแรมเวียงอินทร์  เลขทีD  mhl ถนน
พหลโยธิน ตาํบลเวียง อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย   หรือทีDจะพึงเลืDอนไปในวนั เวลา และสถานทีDอืDนดว้ย 

กิจการใดทีDผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั]น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงชืDอ.......................................................ผูม้อบฉนัทะ 
 (.........................................................) 

ลงชืDอ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (.........................................................) 

ลงชืDอ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (.........................................................) 

ลงชืDอ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (.........................................................) 

หมายเหตุ
ผูถ้ือหุ้นทีDมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพืDอแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที-กําหนดรายการต่างๆ ที-จะมอบฉันทะที-ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื-อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที- <) พ.ศ.;<<N 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เขียนทีD .......................................................................... 
วนัทีD ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. 

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................ สัญชาติ ......................................... 
อยูบ่า้นเลขทีD ....................................... ถนน ................................................ ตาํบล/แขวง ......................................... 
อาํเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์....................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจาํนวนทั]งสิ]นรวม .............................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................เสียง ดงันี]  

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(I)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ่า้นเลขทีD ......................... 
ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

(g)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ่า้นเลขทีD ......................... 
ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

(l)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ่า้นเลขทีD ......................... 
ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์.....................................  
คนหนึDงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพืDอเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัองัคารทีD 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง l  โรงแรมเวียงอินทร์  เลขทีD mhl ถนน
พหลโยธิน ตาํบลเวียง อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  หรือทีDจะพึงเลืDอนไปในวนั เวลา และสถานทีDอืDนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั]งนี]  ดงันี]  

วาระทีD 1 เรืDอง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี gYpl 

(ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 2 เรืDอง พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี gYpl 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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วาระทีD 3 เรืDอง พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี gYpl สิ]นสุดวนัทีD lI ธนัวาคม gYpl 

(ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 4 เรืDอง พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานปี 2563  

(ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 5 เรืDอง พิจารณาอนุมติัเลือกตั]งกรรมการแทนกรรมการทีDตอ้งออกตามวาระในปี gYpu 

(ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
การแต่งตั]งกรรมการทั]งชุด 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

การแต่งตั]งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ชืDอกรรมการ  ดร. เฉลิมชยั ตาํแสน 
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

ชืDอกรรมการ  นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

ชืDอกรรมการ  นางสาวบุษกร ถดัทะพงษ ์
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 6 เรืDอง พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี gYpu 

(ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 7 เรืDอง พิจารณาอนุมติัแต่งตั]งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับปี gYpu 

(ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 8 เรืDอง พิจารณาเรืDองอืDน ๆ (ถา้มี) 

(ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดทีDไม่เป็นไปตามทีDระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี]  ให้ถือว่า 

การลงคะแนนเสียงนั]นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีทีDขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือในกรณีทีDทีDประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืDองใดนอกเหนือจากเรืDองทีDระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีDมีการแกไ้ข 

เปลีDยนแปลงหรือเพิDมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมะติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 

ตามทีDเห็นสมควร 

กิจการใดทีDผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีDผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีDขา้พเจา้ 

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงชืDอ.......................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

ลงชืDอ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงชืDอ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงชืDอ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

หมายเหตุ 
1. ผูถ้ือหุ้นทีDมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพืDอแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั]งกรรมการสามารถเลือกตั]งกรรมการทั]งชุดหรือเลือกตั]งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีทีDมีวาระทีDจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีDระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิDมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที-ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั2งให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื-อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที- 5) พ.ศ.2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เขียนทีD .......................................................................... 
วนัทีD ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. 

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................ สัญชาติ ......................................... 
อยูบ่า้นเลขทีD ....................................... ถนน ................................................ ตาํบล/แขวง ......................................... 
อาํเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์....................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้บั ........................................................................... 
ซึDงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจาํนวนทั]งสิ]นรวม .............................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................เสียง ดงันี]  

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

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

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(I)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ่า้นเลขทีD ......................... 
ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

(g)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ่า้นเลขทีD ......................... 
ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

(l)  ....................................................................... อาย ุ.....................ปี อยูบ่า้นเลขทีD ......................... 
ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ............................................
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์.....................................  
คนหนึDงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพืDอเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี gYpu ในวนัองัคารทีD 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง l  โรงแรมเวียงอินทร์  เลขทีD mhl ถนน
พหลโยธิน ตาํบลเวียง อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  หรือทีDจะพึงเลืDอนไปในวนั เวลา และสถานทีDอืDนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั]งนี]  ดงันี]  
มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั]งหมดทีDถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามญั ........................ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้..........................เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ ..................... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้..........................เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั]งหมด ............................... เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั]งนี]  ดงันี]  

วาระทีD 1 เรืDอง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี gYpl 

(ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 2 เรืDอง พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี gYpl 

วาระทีD 3 เรืDอง พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี gYpl สิ]นสุดวนัทีD lI ธนัวาคม gYpl 

(ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 4 เรืDอง พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานปี 2563  

(ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 5 เรืDอง พิจารณาอนุมติัเลือกตั]งกรรมการแทนกรรมการทีDตอ้งออกตามวาระในปี gYpu 

(ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
การแต่งตั]งกรรมการทั]งชุด 

เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

การแต่งตั]งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ชืDอกรรมการ  ดร. เฉลิมชยั คาํแสน 
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

ชืDอกรรมการ  นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

ชืDอกรรมการ  นางสาวบุษกร ถดัทะพงษ ์
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 6 เรืDอง พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี gYpu 
(ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระทีD 7 เรืDอง พิจารณาอนุมติัแต่งตั]งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับปี gYpu 
(ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระทีD 8 เรืDอง พิจารณาเรืDองอืDน ๆ (ถา้มี) 

(ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีDเห็นสมควร 

(ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี]  
เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดทีDไม่เป็นไปตามทีDระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี]  ให้ถือว่า 

การลงคะแนนเสียงนั]นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีทีDขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือในกรณีทีDทีDประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืDองใดนอกเหนือจากเรืDองทีDระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีDมีการแกไ้ข 

เปลีDยนแปลงหรือเพิDมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมะติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 

ตามทีDเห็นสมควร 

กิจการใดทีDผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีDผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีDขา้พเจา้ 

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงชืDอ.......................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

ลงชืDอ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงชืDอ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงชืDอ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี] ใช้เฉพาะกรณีทีDผูถ้ือหุ้นทีDปรากฏชืDอในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั]งให้คสัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั]น 
2. หลกัฐานทีDตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน
(2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถ้ือหุ้นทีDมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพืDอแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั]งกรรมการสามารถเลือกตั]งกรรมการทั]งชุดหรือเลือกตั]งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทีDมีวาระทีDจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีDระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิDมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที-บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

1. นายแพทย์พษิณุ ขนัติพงษ์  

 

อาย ุ
 

67 ปี 

ทีDอยู ่ 136/37 หมู่ทีD4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ตาํแหน่ง 

 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

จาํนวนปีทีDเป็นกรรมการ p ปี (ขอ้มูล ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2563) 

ส่วนไดเ้สียในวาระทีDเสนอในการประชุมครั] งนี]  ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษ 

 
2. ดร.วัฒนา  ยืนยง 

 

อาย ุ
 

Ym ปี 

ทีDอยู ่ 197/121 หมู่ทีD 4 หมู่บา้นสินธานี Y ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.

เชียงราย 

ตาํแหน่ง 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

จาํนวนปีทีDเป็นกรรมการ p ปี (ขอ้มูล ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2563) 

ส่วนไดเ้สียในวาระทีDเสนอในการประชุมครั] งนี]  ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษ 
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หมายเหตุ: บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัเตรียมรถตู ้เพืDออาํนวยความสะดวกสาํหรับผูถื้อหุน้ทีDสนใจเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี gYpu  ไวร้องรับทีDสนามบินเชียงราย  สาํรองทีDนัDง โทร  Jmm-ghI-pIJm ติดตอ่ คุณดวงใจ อยูอิ่นทร์
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บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) กาํหนดมาตรการและแนวปฏิบติัสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใต ้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา gJIh (COVID-19) 

 
ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื]อไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัฯ มีความห่วงใยอยา่งยิDงต่อความเสีDยงของการ

แพร่ระบาดดงักล่าวในการประชุมผูถื้อหุ้น เนืDองจากเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซึDงเป็นปัจจยัเสีDยงต่อการแพร่ระบาด 
บริษทัฯ จึงได ้กาํหนดมาตรการและแนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเพืDอให้เป็นไปตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดงันี]   

1. ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1.1 ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนงัสือ

มอบฉนัทะทีD จะไดจ้ดัส่งให้กบัทา่นผูถื้อหุ้น หรือทางเวบ็ไซตบ์ริษทั โดยส่ง หนงัสือมอบฉนัทะและ

หลกัฐานส่งมาทีD เลขานุการบริษทั บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) เลขทีD lgh หมู่ m ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงราย 57100 

1.2 สาํหรับท่านผูถื้อหุ้นทีDประสงคจ์ะส่งคาํถามทีDเกีDยวขอ้งกบัวาระการประชุม บริษทัฯ ขอแจง้ช่องทางการ

ส่งคาํถาม ล่วงหนา้ โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีDเกีDยวขอ้งกบัวาระการประชุม

ไดเ้ป็นการล่วงหนา้ จนถึงวนัทีD I7 เมษายน 2564 โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคาํถามล่วงหนา้ได้

ดงันี]   

• ส่งมาทีDบริษทัฯ พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ  

• อีเมล : investor@thanapiriya.co.th 
 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ขอใหป้ฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินการ
จดั ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัดเพืDอป้องกนัและลดโอกาสเสีDยงต่อการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดงันี]   
2.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งตอบแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ยตนเองและ

ตามความจริง และตอ้งผา่นจดุคดักรองทีDบริษทัฯจดัเตรียมขึ]น ก่อนเขา้ในบริเวณหรือสถานทีDจดัการ
ประชุม โดยผูถื้อหุ้นทีDมีลกัษณะดงันี]ขอความร่วมมืองดเข้าร่วมประชุม ในกรณีทีDท่านปกปิดขอ้มูลดา้น
สุขภาพหรือประวติัการเดินทาง ของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

• ผูถื้อหุ้นทีDมีการเดินทางไปยงัประเทศกลุ่มเสีDยงตามทีDกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด หรือได้
ติดต่อใกลชิ้ด กบับคุคลทีDมีประวติัการเดินทางไปยงั/กลบัจากประเทศดงักล่าวเป็นภายใน 14 
วนัก่อนวนัประชุม 

• ผูถื้อหุ้นทีDมีอาการเป็นไขห้รือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ]นไป หรือมีอาการ
เกีDยวกบัระบบ ทางเดินหายใจ หรือมีอาการทีDอาจสงสัยว่าติดเชื]อไวรัสโคโรนา 2019  

• ผูถื้อหุ้นทีDมีบคุคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ดทีDอยูใ่นพื]นทีDทีDมีการแพร่ระบาดของเชื]อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสีDยงต่อการติดเชื]อไวรัสโคโรนา 2019  
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ทั]งนี]ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
โดยบริษทัฯ ได ้มีการจดัเตรียมเอกสารการมอบฉนัทะ (แบบ ข) ไว ้ณ จุดคดักรองอยา่งครบถว้นและเพียงพอ  

2.2  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีDผา่นการคดักรองจากเจา้หนา้ทีDแลว้ไม่พบอาการจะมีการติดสติ�กเกอร์สัญลกัษณ์
ประจาํตวัไว ้บนเสื]อของผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านนั]นอยา่งชดัเจนก่อนร่วมประชุมเพืDอสร้างความมัDนใจ
ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  

2.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํเป็นตอ้งเตรียมหนา้กากอนายมยัของตนเองมาดว้ยและควรสวมใส่ตลอดเวลาทีD
ประชุมตั]งแต่ จุดคดักรองจนเขา้ร่วมการประชุมเสร็จสิ]นเพืDอความปลอดภยัต่อตนองและบคุคล
ขา้งเคียง  

2.4 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่ให้เขา้สถานทีDประชุมสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีDไม่ผา่นการคดักรองหรือไม่
ทาํแบบ คดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 

2.5 บริษทัฯ เตรียมการจดัการประชุมเพืDอลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพื]นทีDประชุมโดยจดัเวน้
ระยะห่าง ระหว่างบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร รวมถึงการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจดุ
ลงทะเบียน  

2.6 บริษทัฯ งดบริการอาหารและเครืDองดืDมใดๆ ในบริเวณสถานทีDประชุมเพืDอป้องกนัความเสีDยงจากการ
แพร่ระบาด 

2.7  บริษทัฯ จะเนน้ย ํ]าสถานทีDจดังานเกีDยวกบัการทาํความสะอาดโต๊ะ เกา้อี]และอุปกรณ์ทุกชนิดบริเวณห้อง
ประชุม รวมถึงบริเวณทีDมีผูสั้มผสัจาํนวนมาก เช่น ราวบนัได ห้องนํ]า จุดรับอาหารว่าง ดว้ยนํ]ายาทาํ
ความสะอาดหรือ แอลกอฮอล ์70% อยา่งสมํDาเสมอเพืDอป้องกนัการเกิดเชื]อโรค 

 2.8 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลห์รือเจลทั]งก่อนและหลงัจากเสร็จสิ]นการเขา้
ร่วม ประชุม และก่อนออกจากสถานทีDจดัการประชุม รวมถึงทุกครั] งทีDสัมผสัจุดเสีDยงทีDจะมีเชื]อโรค 

2.9 บริษทัฯ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมเผืDอเวลาการประชุม เนืDองจากมีมาตรการสาํหรับการคดักรองก่อนการ
ลงทะเบียน ทั]งนี] เพืDอหลีกเลีDยงการลงทะเบียนเขา้ประชุมล่าชา้ 

ทั]งนี]บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิDมเติมตามทีDบริษทัฯ เห็นว่าเหมาะสมต่อไป 

ในกรณีทีDมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนมาก อาจทาํให้เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม บริษทัฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี]  ทั]งนี] เพืDอความปลอดภยัและป้องกนัการติดต่อโคโรนา 
2019 ของผูเ้ขา้ร่วม ประชุมทุกท่าน บริษทัฯ ขอความร่วมมือทุกท่านใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค
อยา่งเคร่งครัด  

จึงเรียนมาเพืDอโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 
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