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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ของ 
บริษัท ธนพิริยะ จาํกัด (มหาชน) 

 
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และได้มีการ

ถ่ายทอดสดการประชมุผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื6อวนัองัคารที6 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง 3 
โรงแรมเวียงอินทร์  เลขที6 893 ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย โดยมีนายแพทย์พิษณุ 
ขนัติพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที6ประชมุ และมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชมุอื6น ๆ ดงันี C  

กรรมการที6เข้าร่วมประชมุ 
1. นายแพทย์พิษณ ุ   ขนัติพงษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.วฒันา ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 
3. ดร.เฉลิมชยั         คําแสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
4. นายธวชัชยั พฒุิพิริยะ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี6ยง 

และกรรมการผู้จดัการ 
5. นางอมร   พฒุิพิริยะ กรรมการ 
6. นางจฬุารัตน์   งามเลิศลี C กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

(ผู้ เข้าร่วมประชมุผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 
7. นางสาวบษุกร   ถดัทะพงษ์ กรรมการ (ผู้ เข้าร่วมประชมุผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 
การประชมุวนันี C มีกรรมการเข้าร่วมการประชมุทั Cงหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั Cงหมดของบริษัทฯ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ 
1. นายพิทยา   จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบริษัทฯ 

ผู้ ร่วมประชมุอื6น ๆ 
1. นางสาวกนิษฐา  ศิริพฒันสมชาย ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั                            

(ผู้ เข้าร่วมประชมุผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 
2. นางสาววิจิตรพรรณ  คล้ายอบุล ที6ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี6 เคาน์ซิล จํากดั  

(ผู้ เข้าร่วมประชมุผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 
3. นางสาววาสิตา  อิศระ  ที6ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี6 เคาน์ซิล จํากดั  

(ผู้ เข้าร่วมประชมุผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 
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นายพิทยา จิตมาเส ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งให้ที6ประชมุทราบว่า เนื6องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื Cอ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําให้ผู้ ถือหุ้นหลาย ๆ รายไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง จึงได้เข้าร่วมการ
ประชมุผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั Cงนี C การลงมติจะต้องทําผ่านช่องทางการมอบฉนัทะเท่านั Cน โดยก่อนเริ6มการประชุม
มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั Cงหมด 12 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะทั Cงหมด 28 ท่าน รวมทั Cงสิ Cน 40 ท่าน นบั
จํานวนหุ้นได้ 584,481,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0602 ของจํานวนหุ้นซึ6งได้จําหน่ายทั Cงหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที6ได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ของบริษัทฯ และจึงได้เปิด
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และได้เชิญผู้ ถือหุ้นให้รับฟังคําชี Cแจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดงันี C 

บริษัทฯ ได้ทําการเรียนเชิญและแจ้งข้อมลูเกี6ยวกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในปีนี Cให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้น
ผ่าน 3 ช่องทาง ดงันี C  

1. บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์  
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์ และ 
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชมุทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระมีสาระสําคญั ดงันี C 
1. สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะนบัหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย สามารถ

ออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ6งเท่านั Cน จะไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื6อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที6
แต่งตั Cงให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (การมอบฉนัทะแบบ ค) 

2. เจ้าหน้าที6ลงทะเบียนจะทําการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้สําหรับกรณีต่อไปนี C 
  1)    ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
  2)    ผู้ รับมอบฉนัทะ ทั Cงที6ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที6ผู้มอบฉนัทะให้สิทธิผู้ รับมอบฉันทะ

ลงคะแนนแทนได้ในวาระที6ระบ ุ

3. สําหรับผู้ ที6ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ6งผู้ มอบฉันทะได้ทําการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะ
จะต้องเข้าประชุมแทนและทําการลงคะแนนตามที6ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถออก
เสียงได้ 3 ทางคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

4. ก่อนที6บริษัทฯ จะทําการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพื6อทําการอนมุตัิในแต่ละวาระ ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถ
สอบถามรายละเอียดที6เกี6ยวข้องกับวาระนั Cน ๆ ได้ โดยการยกมือ และแจ้งชื6อ นามสกุล พร้อมทั Cงชี Cแจงว่า
เป็นผู้ ถือหุ้นที6มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ทั Cงนี C ผู้ ถือหุ้นสามารถเขียนคําถามลงในกระดาษที6ได้
จดัเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที6ได้เช่นกนั 

5. บริษัทฯ ได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื6อความรวดเร็วในการ
ประมวลผลการนบัคะแนนเสียง และสําหรับการลงคะแนน ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนที6
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เป็นเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั Cน การประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นการ
เทคะแนนไปยงัเสียงเห็นด้วย โดยจะนําคะแนนเสียงที6ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจาก
จํานวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที6ออกเสียง ทั Cงในที6ประชมุและที6มอบฉนัทะ  

6. ในกรณีที6ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์ที6จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที6
จะลงคะแนนเสียงในวาระที6เหลือของการประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื6อ ให้กับ
เจ้าหน้าที6ก่อนออกจากห้องประชมุ ทางบริษัทฯจะทําการบนัทึกคะแนนของท่านไว้ 

7. ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะถกูประกาศเมื6อท่านประธานได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นทําการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนเสียงที6นบัได้ จะเป็นคะแนนเสียงที6รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น
ที6เข้าประชมุด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะซึ6งได้รับสิทธิให้ลงคะแนนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะซึ6งผู้มอบฉนัทะได้
ทําการระบกุารลงคะแนนมาแล้ว  

8. ในกรณีที6ผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานฯ จะทําการลงคะแนนเสียงชี Cขาด 
9. และสําหรับบตัรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯจะทําการเก็บเมื6อสิ Cนสดุการประชมุ   

สําหรับวาระการประชุม ท่านประธานจะดําเนินการประชุมตามวาระที6ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
ตามลําดบั โดยมติของที6ประชุม เป็นไปดงัต่อไปนี C วาระที6  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2563 วาระที6 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงนิของบริษทัฯสําหรับรอบปีบญัชีสิ Cนสดุ วนัที6 31 ธันวาคม 2563 วาระที6 4 พิจารณา
อนุมัติจัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 และวาระที6 7 
พิจารณาอนมุตัิแต่งตั Cงผู้สอบบญัชีและกําหนดตอบแทนผู้สอบบญัชี จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ6งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที6 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
วาระนี Cเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ในวาระที6 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตั Cงกรรมการแทนกรรมการที6ออกตาม
วาระในปี 2564 วาระนี C บุคคลซึ6งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา จะเป็นผู้ ได้รับเลือกตั Cงเป็นกรรมการ เท่ากับ
จํานวนกรรมการที6พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั Cงในครั Cงนั Cน ในกรณีที6บุคคลซึ6งได้รับเลือกตั Cงในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที6พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั Cงในครั Cงนั Cน ให้ประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี Cขาดตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที6 17 (3) ในวาระที6 6 พิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ6งมาประชมุ และวาระที6 8 พิจารณาเรื6องอื6น ๆ (ถ้า
มี) วาระนี Cจะไม่มีการลงมตใิด ๆ แต่ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที6เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ได้   

การลงคะแนนดงัต่อไปนี C จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 
1. บตัรลงคะแนนที6มีการทําเครื6องหมายมากกว่า 1 ช่อง 
2. บตัรลงคะแนนที6มีการขีดฆ่า และไม่มีการลงลายมือชื6อกํากบั 
3. บตัรลงคะแนนที6มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที6มีอยู่ 

หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขบัตรลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและทําการลงลายมือชื6อ
กํากบัทกุครั Cง บริษัทฯ จะนบับตัรเสียงเป็นคะแนนซึ6งจะถกูแสดงในผลการนบัคะแนนของวาระดงักล่าว 
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ทั Cงนี C ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคําถามต่าง ๆ ที6เกี6ยวข้องกับวาระนั Cน ๆ ได้ โดยให้แจ้งชื6อ นามสกุล 
พร้อมทั Cงชี Cแจงว่าเป็นผู้ ถือหุ้ น์ที6มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

นอกจากนี C บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่าน 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั Cงแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั Cงแต่วันที6 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที6 31 
ธันวาคม 2563 ทั Cงนี Cในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระประชมุเพื6อนําเข้าที6ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2564 

และเพื6อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที6กําหนดในวนันี C บริษัทฯ 
จึงได้เชิญนายสม  สิทธิกุลไพศาล ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น ซึ6งเป็นผู้ ถือหุ้นที6มาประชมุด้วยตนเอง ขึ Cนเป็นสกัขีพยานในการนบั
คะแนน 

 เมื6อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงขอเริ6มการประชุมเพื6อพิจารณา
ระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที6ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี C 

วาระที) 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที6ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ6งประชมุเมื6อ
วนัที6 15 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุที6ได้แนบมาด้วยกบัหนงัสือเชิญประชมุ  

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที6เกี6ยวข้องกับวาระนี Cก่อนการลงมติ เมื6อไม่มีผู้ ใดสอบถาม
เพิ6มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที6ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

การลงมติ วาระนี Cต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที6มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที6ประชมุ ที6ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ6งประชุม
เมื6อวนัที6 15 กรกฎาคม 2563 

เห็นด้วย 584,481,410 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

วาระที) 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ประธานฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ Cนสุดวันที6  31 ธันวาคม 2563 
โดยบริษัทฯ ได้มีการเปิดสาขาเพิ6มจํานวน 4 สาขา รวมเป็น 32 สาขา ณ สิ Cนปี 2563 รายได้รวมของบริษัทฯ ในรอบปี 2563  
มีจํานวน 2,208 ล้านบาท โดยสดัส่วนของรายได้ร้อยละ 93 มาจากการขายผ่านสาขา และร้อยละ 6 มาจากการขายส่งผ่าน
สํานกังานใหญ่ และรายได้อื6น ๆ ประมาณร้อยละ 1 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2563 จํานวน 2,196 ล้านบาท และ 
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มีกําไรขั Cนต้นจํานวน 395 ล้านบาท ซึ6งเพิ6มขึ Cนจากปีก่อน 66 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจํานวน 206 ล้านบาท โดยเพิ6มขึ Cนจากปีก่อนจํานวน 7 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
จํานวน 134 ล้านบาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึ6งส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุ  

โดยประธานฯ แจ้งต่อที6ประชมุเพิ6มเติมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริต” และได้รับการรับรองแล้วในปี 2561 ซึ6งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางดงักล่าวเพื6อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมั6นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื6อให้มั6นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติ   
และข้อกําหนดในการดําเนินกิจการที6เหมาะสม ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที6ดี และพฒันาสู่องค์กรแห่งความยั6งยืน 
เพื6อเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ6นของคนไทยที6เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั6งยืน 

การลงมติ วาระนี Cเป็นวาระแจ้งเพื6อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที) 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯสําหรับรอบปีบัญชีสิ 2นสุด วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที6ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจดัทํางบการเงินสําหรับรอบปีบญัชี
สิ Cนสดุ ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2563 ซึ6งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื6อนไข
แล้ว จึงเสนอให้ที6ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัประจําปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดงบการเงินประจําปี 2563 โดยสรุปดงันี C 

หน่วย : ล้านบาท 2563 2562 เพิ)ม(ลด) % 

สินทรัพย์รวม 1,032 869 163 18.7% 

หนี Cสินรวม 242 165 77 46.8% 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 791 705 86 12.2% 

รายได้จากการขาย 2,196 1,952 244 12.5% 

กําไรสทุธิ 134 89 45 51.1% 

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.167 0.111 0.056  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที6เกี6ยวข้องกับวาระนี Cก่อนการลงมติ เมื6อไม่มีผู้ ใดสอบถาม
เพิ6มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที6ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิ Cนสดุ ณ วนัที6 31 ธันวาคม 
2563 ซึ6งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื6อนไขแล้ว  

การลงมติ วาระนี Cต้องลงมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที6มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที6ประชมุ ที6ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสําหรับรอบปีบัญชีสิ Cนสุด วันที6 31 
ธันวาคม 2563 
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เห็นด้วย 584,481,410 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

 
วาระที) 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน

ปี 2563 

 ประธานฯ ได้แถลงต่อที6ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านั Cน และมาตรา 116 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ6งไว้เป็นทุน
สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียน 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ6ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ6งอตัราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี6ยนแปลงได้ขึ Cนอยู่กับ
ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัที6เกี6ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ Cนสุดวันที6 31 ธันวาคม 2563 ที6ผ่านมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจําปี 2563 จํานวน 132,711,110 บาท 

ประธานฯ แจ้งต่อที6ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอให้ที6ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรร
กําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ซึ6งมีรายละเอียดดงันี C 

(1)  ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุที6ออกและชําระแล้ว 200,000,000 บาท และ
มีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย 

(2)  จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที6มีรายชื6อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที6 12 มีนาคม 
2564  ซึ6งเป็นวนัที6คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนักําหนดรายชื6อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในอัตราหุ้ นละ 0.07 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั Cงสิ Cน 56,000,000 บาท ซึ6งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท หรือเท่ากับ 24,000,000 บาท เมื6อวนัที6 3 กันยายน 2563 
จึงคงเหลือเงินปันผลที6จะจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท รวม 32,000,000 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวันที6 19 พฤษภาคม 2564 ทั Cงนี C อัตราเงินปันผลที6จ่ายเทียบกับกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการปี 2563 หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและทนุสํารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากบัร้อย
ละ 42.20 ซึ6งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 และประจําปี 2562 เป็นไปดงัต่อไปนี C 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 (บาท) 
ปี 2562 (บาท) 

(ปันผลระหว่างกาล) 

กําไรสทุธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 132,711,110.41 90,578,384.00 
ตั Cงสํารองตามกฎหมาย - 820,921.11 
คงเหลือกําไรสทุธิ หลงัหกัสํารองตามกฎหมาย 132,711,110.41 89,757,462.89 
เงินปันผลจ่าย 56,000,000.00 40,000,000.00 
จํานวนหุ้น (หุ้น) 800,000,000 800,000,000 
   

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.07 0.05 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผล/กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 42.20 44.16 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผล/กําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย            
(ร้อยละ) 

42.20 44.56 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที6เกี6ยวข้องกับวาระนี Cก่อนการลงมติ เมื6อไม่มีผู้ ใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอที6ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2563 

การลงมติ วาระนี Cต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที6มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที6ประชมุ ที6ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 

เห็นด้วย 584,481,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

หมายเหต ุ ก่อนการลงมติในวาระที6 4 มีผู้ ถือหุ้นที6มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ6มอีกจํานวน 1 ราย ทําให้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นที6มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที6 4 เท่ากับ 41 ราย มีจํานวนหุ้ นรวมทั Cงหมด 
584,481,910 หุ้น 

 

 



 

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

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

 

  

  8 
Z:/ 1386/ CR/ 005/ 2016/092829-WI 

วาระที) 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั 2งกรรมการแทนกรรมการที)ออกตามวาระในปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิทยา จิตมาเส เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี C  

นายพิทยา จิตมาเส ได้แจ้งต่อที6ประชมุว่า มาตรา 70 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และ
ฉบับแก้ไขเพิ6มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั Cง กรรมการ
จะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ6งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที6สดุกบัส่วนหนึ6งในสาม (1/3) กรรมการที6จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที6สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั Cน ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการที6อยู่ในตําแหน่งนานที6สดุเป็น 
ผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ6งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั Cงใหม่ได้ ให้ที6ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตั Cงกรรมการแทน
กรรมการที6ออกตามวาระของบริษัทฯ  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการที6ต้องออกตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. ดร.เฉลิมชยั  คําแสน ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

2. นางจฬุารัตน์  งามเลิศลี C ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นางสาวบษุกร  ถดัทะพงษ์ ตําแหน่ง กรรมการ 

นอกจากนี C บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื6อบุคคลที6มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั Cง
เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านบัตั Cงแต่วนัที6 28 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที6 31 ธันวาคม 
2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื6อบคุคลเพื6อเข้ารับการเลือกตั Cงเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการ ซึ6งไม่รวมกรรมการที6มีส่วนได้เสียในกรณีนี C ได้พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการที6ครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที6ได้กําหนดไว้ตามกฎหมายที6เกี6ยวข้อง 
ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทั Cง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จํากดั 
พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที6ประชุมพิจารณาแต่งตั Cง ดร.เฉลิมชยั คําแสน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี C และนางสาวบุษกร ถัดทะ
พงษ์ กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ6ง 

และเพื6อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที6ดี ทางบริษัทฯ ได้เชิญให้ท่านกรรมการทั Cง 3 ท่านออกจากห้องประชมุ
เพื6อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที6เกี6ยวข้องกับวาระนี Cก่อนการลงมติ เมื6อไม่มีผู้ใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอที6ประชมุพิจารณาอนมุตัิเลือกตั Cงกรรมการแทนกรรมการที6ออกตามวาระในปี 2564 

การลงมติ วาระนี Cต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที6มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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มติที6ประชมุ ที6ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตั Cง ดร.เฉลิมชยั คําแสน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี C และ
นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ซึ6งเป็นกรรมการที6ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยที6ประชมุได้พิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคลดงันี C 

1. ดร.เฉลิมชัย คําแสน ตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

เห็นด้วย 584,481,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

2. นางจฬุารัตน์ งามเลิศลี C ตําแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

เห็นด้วย 584,481,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

3. นางสาวบษุกร ถดัทะพงษ์ ตําแหน่งกรรมการ 
เห็นด้วย 584,481,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

วาระที) 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 

 ประธานได้แจ้งต่อที6ประชมุว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที6ผ่านมา การปฏิบตัิงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย

เปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษัทฯ หรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ ซึ6งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการทั Cงในรูปของค่าตอบแทนประจําปีและเบี Cยประชมุเท่านั Cน โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื6นและสิทธิประโยชน์อื6น 

ทั Cงนี C คณะกรรมการที6เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี Cยประชมุรายครั Cงที6ประชมุ 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที6ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการจากผลการดําเนินงาน ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ6งมีรายละเอียดดงันี C 
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ค่าเบี Cยประชมุ 
ปี 2564 ปี 2563 

คณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 25,000 /ครั Cง / คน 25,000 /ครั Cง / คน 

- กรรมการ 20,000 /ครั Cง / คน 20,000 /ครั Cง / คน 
กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 20,000 /ครั Cง / คน 20,000 /ครั Cง / คน 

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

- กรรมการ 15,000 /ครั Cง / คน 15,000 /ครั Cง / คน 
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัพิจารณาจากผลการดาํเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท 

ทั Cงนี C ที6ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายจริง รวมเป็นเงินทั Cงสิ Cน 1,455,000 บาท (หนึ6งล้านสี6แสน
ห้าหมื6นห้าพนับาทถ้วน)  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที6เกี6ยวข้องกับวาระนี Cก่อนการลงมติ เมื6อไม่มีผู้ใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอที6ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท 
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี Cยประชมุเท่านั Cน และไม่มีค่าตอบแทนใน
รูปแบบอื6นและสิทธิประโยชน์อื6น ๆ 

การลงมติ วาระนี Cต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ6ง
มาประชมุ 

มติที6ประชมุ  ที6ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ตามที6ประธานเสนอ 

เห็นด้วย 584,481,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

วาระที) 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 2งผู้สอบบัญชีและกําหนดตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที6ประชมุว่ามาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กําหนดให้ที6ประชมุผู้
ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั Cงผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั Cง สามารถแต่งตั Cง
ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั Cงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี C 
จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564 และกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,845,000 บาท 

1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 3500 หรือ 
2. นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 4054 หรือ  
3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 3495 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 5946 หรือ 
5. นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 10837 

ทั Cงนี C ผู้สอบบญัชีตามรายชื6อที6เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯผู้  บริหารผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ ที6เกี6ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ได้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ตั Cงแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 รวม 8 ปี และบริษัทย่อยตั Cงแต่ปี 2557 ถึงปี 2563 รวม 7 ปี โดยนางสาวกนิษฐา 
ศิริพฒันสมชาย เป็นผู้สอบบญัชีที6ลงนามในงบการเงินปี 2563 เป็นปีแรก 

 ข้อมลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดตามตามราง 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 เพิ)มขึ 2น 

บริษัท ธนพิริยะ จํากดั (มหาชน) 

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

ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงิน
รวมประจําปี 955,000 925,000 30,000 

รวมเป็นเงนิ 1,555,000 1,555,000 45,000 

บริษัท ธนภมูิ พร็อพเพอร์ตี C2013 จํากดั  (บริษัทย่อย) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 45,000 45,000 - 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 120,000 120,000 - 

รวมเป็นเงนิ 165,000 165,000 - 

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จํากดั 40,000 40,000 - 

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จํากดั 40,000 40,000 - 
รวมทั 2งกลุ่ม 1,845,000 1,800,000 45,000 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นที6เกี6ยวข้องกับวาระนี Cก่อนการลงมติ เมื6อไม่มีผู้ใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอที6ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตั Cงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี 

การลงมติ วาระนี Cต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที6มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 
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มติที6ประชมุ ที6ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตั Cงนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 
3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้ สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้ สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที6 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสรุกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิ
ริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2564 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
1,845,000 บาท 

เห็นด้วย 584,481,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

บตัรเสีย  0 เสียง  ไม่นํามาคํานวณ  

 
วาระที) 8 พิจารณาเรื)องอื)น ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีเรื6องอื6นพิจารณาเพิ6มเติม 

 เมื6อได้การพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ6มเติม แสดงความคิดเห็น
และเสนอข้อเสนอแนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที6ที6เกี6ยวข้องตอบคําถามและพิจารณาข้อเสนอแนะ ซึ6ง
สรุปได้ดงันี C 

(1)  นายนลธวัช เลานัน ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อะไรเป็นสาเหตุของการลดลงของยอดขายของ
สํานกังานใหญ่ตั Cงแต่ปี 2557 จนถึงปัจจบุนั 

คําตอบ: นางอมร พฒุิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า ประเด็นแรกนั Cนสืบเนื6องมาจากการที6บริษัทฯ มีการขยายสาขา
เพิ6มขึ Cน ทําให้ลกูค้าเข้าไปซื Cอสินค้าที6หน้าร้านของสาขาต่าง ๆ มากขึ Cน จึงทําให้ยอดขายของสํานกังานใหญ่ลดลง อีก
ส่วนหนึ6งอาจเป็นเพราะลกูค้ามาซื Cอสินค้าน้อยลง หรือมีการเลิกร้านไป และรวมถึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที6จะลด
การค้าส่งลง และหนัมาเน้นนโยบายการขายปลีกมากขึ Cน   

(2)  นายองอาจ ลบบาํรุง ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้ของบริษัท ธนภมูิ พร๊อพเพอร์ตี C 2013 จํากดั 
มาจากที6แหล่งใด 

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน ชี Cแจงว่า เดิม บริษัท ธนภูมิ พร๊อพเพอร์ตี C 2013 จํากัด                  
ถือครองสินทรัพย์หลาย ๆ สาขาของบริษัทฯ  ต่อมา เมื6อบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างเพื6อเตรียมตวัจดทะเบียนเข้า
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นของบริษัท ธนภมูิ พร๊อพเพอร์ตี C 2013 จํากดั ร้อยละ 99.99 
โดยบริษัทฯ ได้เช่าที6ดินและอาคารของบริษัท ธนภมูิ พร๊อพเพอร์ตี C 2013 จํากดั ดงันั Cน ในงบการเงินซึ6งเป็นงบการเงิน
รวมก็จะถูกตดัเป็นรายการเกี6ยวโยงกนั แต่รายได้รายได้ของบริษัท ธนภูมิ พร๊อพเพอร์ตี C 2013 จํากัด นั Cนเกิดจากค่า
เช่าเป็นหลกั  
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(3)   นายองอาจ ลบบํารุง ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายที6เปิดโอกาสให้กับบคุคลทั6วไป
เข้ามาเช่าพื Cนที6สาขาที6เป็นทรัพย์สินในกลุ่มบริษัท เพื6อเป็นการสร้างรายได้เพิ6มเติมหรือไม่อย่างไร 

 คําตอบ: นางอมร พฒุิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า นโยบายของบริษัทฯ คือการเปิดบริษัทฯ มาเพื6อช่วยเหลือ และ
ยินดีให้ผู้ประกอบการท้องถิ6นหรือ SMEs เข้ามาร่วม โดยจะคิดค่าเช่าในอตัราที6ไม่แพงจนเกินไป หากธุรกิจใดอยู่ใน
นโยบายที6เรากําหนดก็เชิญได้เลยค่ะ 

(4)  นายองอาจ ลบบาํรุง ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีการปรับตวัอย่างไรกบัธุรกิจออนไลน์ 

 คําตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า บริษัทฯ มองว่าออนไลน์ก็เป็นเทรนด์หนึ6งที6กําลังเติบโต ซึ6ง
บริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามมาตั Cงแต่ต้น ขณะนี C บริษัทฯ กําลงัเตรียมข้อมลูและทดสอบระบบเพื6อรองรับระบบออนไลน์ 
โดยคาดว่าในปีนี Cจะเห็นผลอย่างแน่นอน ทั Cงนี C บริษัทฯ จะเริ6มทําการขายในช่องทางอื6น ๆ เช่นทาง LAZADA ก่อน จะ
ยงัคงไม่ได้เขียนโปรแกรมขึ Cนมาเอง  

(5) นายองอาจ ลบบํารุง ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทฯ ช่วยพิจารณาเปิดสาขาที6อําเภอเชียงง่วน 
เนื6องจากเป็นพื Cนที6ที6อยู่ไกล 

คําตอบ: นางอมร พฒุิพิริยะ กรรมการบริษัท แสดงความขอบคณุสําหรับความคิดเห็นและชี Cแจงว่าจะรับไว้พิจารณา 
และจะเข้าไปเยี6ยมเยียนพื Cนที6เมื6อมีโอกาส 

นายแพทย์พิษณุ  ขนัติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี Cแจ้งต่อที6ประชุมเพิ6มเติมว่า ในการขยายสาขาของบริษัทฯ บริษัทฯ 
จําเป็นต้องทําการสํารวจก่อนขยายสาขาทกุครั Cง โดยคํานึงถึงการทํากําไร การลดความเสี6ยงในการลงทนุให้มากที6สดุ 
การฟืCนทุน สถานที6ตั Cง และปัจจยัอื6น ๆ  อีกหลายอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาอยู่แล้วในทกุปี
และปีนี Cก็เช่นกนั 

(6)  นายนลธวัช เลานัน ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เป้าหมาย SSSG ซึ6งอยู่ในระดับที6พึงพอใจของ
บริษัทฯ ควรเป็นเท่าใด 

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน ชี Cแจงว่า หากบริษัทฯ ทํายอด SSSG ได้เป็นยอดบวกที6ร้อยละ 
3 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที6พึงพอใจแล้ว แต่ในช่วงนี C สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Cอไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ ผ่านโครงการของทางภาครัฐ อาจส่งผลกระทบถึงยอดขายของ
บริษัทฯ ทั Cงบวกและลบได้  

(7) ดร.ศิริรักษ์  ขาวไชยมหา ผู้ รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า แผนการขยายสาขาใน
อนาคตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร เนื6องจากต้องการเน้นยํ Cาในเรื6องความมั6นคงและความยั6งยืนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท 

คําตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า สําหรับปี 2564 บริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาอีกประมาณ 5 
สาขา โดยได้ดําเนินการไปแล้ว 1 สาขา ซึ6งเปิดในไตรมาสหนึ6ง และจะยงัคงเดินตามแผนต่อไป แต่สําหรับปีถัดไป 
จะต้องรอการอนมุตัิจากที6ประชมุคณะกรรมการ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครั Cงหนึ6ง 



 

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

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

 

  

  14 
Z:/ 1386/ CR/ 005/ 2016/092829-WI 

(8) ดร.ศิริรักษ์  ขาวไชยมหา ผู้ รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีคณะกรรมการ
ทั Cงหมดกี6คณะ และกรรมการชดุไหนดแูลเรื6องความเสี6ยงและบริษัทภิบาล 

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน ชี Cแจงว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี6ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี6ยงมีหน้าที6ดแูลเรื6องความเสี6ยง และมี
การจดัประชมุทกุไตรมาสเพื6อนําเสนอผลการประชมุด้านการบริหารความเสี6ยงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ6ง
จะพิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

นายแพทย์พิษณ ุขนัติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี Cแจ้งต่อที6ประชมุเพิ6มเติมว่า ในการบริหารบริษัทฯ นั Cน จะต้องมีความ
โปร่งใส พร้อมกบัต้องมีการดแูลเรื6องความเสี6ยง เนื6องจากต้องดแูลเรื6องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น กรรมการตรวจสอบ
ก็มีหน้าที6ตรวจสอบความเสี6ยง รวมถึงมีการตรวจสอบทั Cงภายนอกและภายในเพื6อดูระดับความเสี6ยง ติดตามดูแล
ประเด็นที6ต้องแก้ไข โดยจากผลการดําเนินงานที6ผ่านมา ก็มีการบริหารความเสี6ยงซึ6งทําให้ประเด็นที6มีความเสียงสงู
นั Cนลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที6พึงพอใจในระดบัหนึ6ง  อย่างไรก็ตามกรรมการทกุคณะก็จะคอยกํากบัดแูลความเสี6ยงอยา่ง
ใกล้ชิด 

(9) ดร.ศิริรักษ์  ขาวไชยมหา ผู้ รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ยอดขายของสาขานั Cน เกิด
จากกิจกรรมใดบ้าง 

คําตอบ: นายธวชัชยั พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า ยอดขายของแต่ละสาขานั Cนเกิดจากยอดขายที6ปรากฎใน 
ระบบขายหน้าร้าน หรือ POS เท่านั Cน 

(10) นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า สาเหตุในการที6กําไรขั Cนต้นปรับตวัสงูขึ Cนอย่าง
ต่อเนื6องในปีที6ผ่านมานั Cน เกิดจากอะไร 

คําตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า ตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ มองว่าความยั6งยืนนั Cนเกิด
จากการค้าปลีก บริษัทฯ จึงได้ลดสัดส่วนของการค้าส่งลง ซึ6งกําไรจากการค้าส่งนั Cนน้อยอยู่แล้ว ทําให้เห็นว่ากําไร
สทุธิของบริษัทฯ ปรับตวัสงูขึ Cน นอกจากนี C บริษัทฯ ยงัพยายามสรรหาสินค้าที6สร้างผลกําไร และเป็นที6ต้องการของ
ตลาด สามารถแข่งขนัได้มาวางขาย รวมถึงเมื6อบริษัทฯ ทําการเปิดสาขา ก็มีผู้ประกอบการที6สนใจมาเช่าพื Cนที6หน้า
ร้านอยู่ ทําให้ได้รายได้จากส่วนนั Cนด้วยเช่นกัน และประเด็นสดุท้ายคือการควบคุมค่าใช้จ่ายจากการบริหารงานที6มี
ประสิทธิภาพ 

(11) นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตกุารณ์การควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.
พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากดั ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และ
ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนการรับมืออย่างไร 

คําตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า ณ ปัจจุบัน อาจมีความกังวลบ้างเล็กน้อย แต่เหตุการณ์
ดงักล่าวยงัไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ  ซึ6งบริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ6งนอนใจ บริษัทฯ ยงัคงพยายามจะพฒันาบริษัท
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ฯ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื6อทําให้บริษัทฯ สามารถเพิ6มยอดขายและเติบโตเทียบเคียงกับบริษัทชั Cนนําได้ 
รวมถึงการมองถึงความเสี6ยงและช่องทางการตลาดต่าง ๆ  ทั Cงนี C บริษัทฯ มอบว่าคู่ค้ายงัคงให้การสนบัสนนุอยู่  

(12) นายไชยศักดิF กระษาปณ์การ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตใุดในจงัหวดัพะเยาถึงยงัมสีาขา
น้อยเมื6อเทียบกบัในจงัหวดัเชียงราย 

คําตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า เหตุผลแรกคือบริษัทฯ มองถึงศกัยภาพของจงัหวดัเชียงราย 
เนื6องจากบริษัทฯ มีรากฐานมาจากจงัหวดัเชียงรายและมีความคุ้นชินกับจงัหวดั ทําให้สามารถมองเห็นศกัยภาพได้
ดีกว่าในจังหวัดอื6น ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้มองถึงศักยภาพในจังหวัดพะเยามากนัก แต่ก็จะมองถึงกําลงัซื Cอ 
โอกาส และทําเลที6ตั Cงในจงัหวดัพะเยาต่อไป 

นายแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี Cแจ้งต่อที6ประชุมเพิ6มเติมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายสาขา 
ไม่ว่าจะในจงัหวดัใด ๆ ซึ6งอยู่ใกล้เคียงกับจงัหวดัเชียงราย ทั Cงนี C ศกัยภาพเป็นเรื6องที6สําคญั ต้องมีการคิดถึงประเด็น
ในเรื6องของการขนส่งสินค้า การเป็นที6รู้จกัของบริษัทฯ  ประเด็นที6สําคญัคือการเปิดสาขาไม่ควรจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการที6ค้าปลีกอยู่ในระแวกนั Cนด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที6จะนําสินค้าท้องถิ6น หรือสินค้า 
OTOP ขอแต่ละพื Cนที6มาวางขายในร้าน ซึ6งจะเป็นการเกื Cอหนนุชมุชน ขอให้ผู้ ถือหุ้นสบายใจได้ 

(13) นายองอาจ ลบบํารุง ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนหรือโครงการที6จะทําสินค้าตราห้าง 
(House Brand) บ้างหรือไม่ 

คําตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีสินค้าตราห้าง (House Brand) อยู่ ซึ6ง
เป็นผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเครื6องดื6ม บริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสในด้านนี C โดยจะยงัคงมองถึงความพร้อมของบริษัทฯ และ
จะต่อยอดพฒันาสินค้าตราห้าง (House Brand) ต่อไปในอนาคต 

(14)  นายสม สุทธิกุลไพศาล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าสืบเนื6องจากการเติบโตของยอดขายของบริษัท 
เป็นไปได้หรือไม่ที6ทางบริษัทจะเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตหรือซพัพลายเออร์ ในการปรับเปลี6ยนการชําระค่าสินค้าจาก
การใช้เงินสดเป็นเงินเชื6อ เพื6อเพิ6มกระแสเงินสดในการลงทุนให้มากขึ Cนในอนาคต และภายหลังจากที6บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดมากขึ Cน ในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายจะซื Cอหุ้นคืนหรือไม่ 

คําตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า ในความเป็นจริงแล้วนั Cน ซพัพลายเออร์ของบริษัทฯ ก็มีระบบ
เครดิต แต่หากบริษัทฯ ยงัมีกระแสเงินสดคงเหลือ ก็จะเลือกชําระเป็นเงินสดเพื6อแลกกับส่วนลดที6ได้รับ ดงันั Cนการใช้
เงินสดจึงเป็นความต้องการของบริษัทฯ เอง แต่หากในอนาคตบริษัทฯ ต้องการกระแสเงินสดกลบัหรือต้องการเครดิต
คืน ซัพพลายเออร์ก็ไม่ติดขัดอะไร อยู่ที6บริษัทฯ เป็นผู้ เลือก เนื6องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือ
ค่อนข้างมาก จึงได้นําเงินสดมาใช้เพื6อสร้างรายได้เข้าบริษัทฯ  และสําหรับการซื Cอหุ้นคืน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มี
นโยบายดงักล่าวเนื6องจากบริษัทฯ ต้องการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

นายแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี Cแจ้งต่อที6ประชมุเพิ6มเติมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบนั หลาย ๆ บริษัทฯ 
ได้ล้มกิจการลง เนื6องจากไม่สามารถสู้กับบริษัทใหญ่อื6น ๆ ได้ บริษัทฯ จึงอยากเป็นต้นแบบให้กับร้านค้าปลีกทั6ว
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ประเทศในการพฒันาบริษัทฯ เพื6อให้สามารถแข่งขนักับบริษัทใหญ่อื6น ๆ ได้ บริษัทฯ อยากให้บริษัทฯ อยู่เคียงคู่กบั
คนเชียงรายไปตลอด โดยอาศัยหลักความยุติธรรม ความซื6อสัตย์ และการบริการ อยากให้ผู้ ถือหุ้นสบายใจได้ว่า
บริษัทฯ มองเห็นผลประโยชน์ของคนเชียงรายเป็นสําคญั บริษัทฯ ยงัไม่ต้องการจะซื Cอหุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้น 

(15) นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการที6บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐ สดัส่วนรายได้จากสวสัดิการของรัฐเป็นจํานวนเท่าใด 

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน ชี Cแจงว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการธงฟ้าฯ และบริษัทฯ มี
ลกูค้าที6ได้สิทธิจากโครงการของรัฐบาลบางโครงการเข้ามาซื Cอสินค้าอยู่แล้ว ในกรณีที6มีสิทธิประโยชน์จากโครงการ
ของรัฐก็อาจจะทําให้มีสดัส่วนการซื Cอสินค้ามากขึ Cน ทําให้แยกเป็นสดัส่วนยาก และในแต่ละปีก็มีมลูค่าไม่เท่ากนั 

(16) นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ประมาณการรายได้ประจําปี 2564 เป็น
อย่างไร 

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน ชี Cแจงว่า บริษัทฯ ได้ประมาณการรายได้ประจําปี 2564 ไว้ที6
เพิ6มขึ Cนร้อยละ qr ถึง 15 จากปีที6ผ่านมา  

(17)  นางสาวณัฐชา วรพักตร์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ณ ปัจจุบนั ด้วยเทรนด์การซื Cอสินค้าออนไลน์
และวิถีชีวิตที6เปลี6ยนไป รวมถึงทางบริษัทอื6นก็เริ6มมีการส่งสินค้าให้กับผู้ ค้ารายย่อยมากขึ Cน แม้ว่าทางบริษัทจะมีการ
จัดส่งแล้วก็ตาม แต่ยังเป็นการจดัส่งให้กับคู่ค้าขายส่งเป็นส่วนใหญ่ ทางฝ่ายบริหารมีความเห็นอย่างไรกับเรื6องนี C 
และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้หรือไม่ 

คําตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า ตั Cงแต่ต้น บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งสินค้าให้กับลกูค้าทุก
ประเภทอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ลกูค้าทั6วไป หรือผู้สงูอายุที6ต้องการความช่วยเหลือ บริษัทฯ ได้ทําการส่งสินค้า
มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว เพียงแต่อาจใช้มอเตอร์ไซค์ไปส่งสินค้าโดยพนกังานอาจไม่ได้แต่งเครื6องแบบ ทั Cงนี C 
เนื6องจากในปัจจุบนั ลูกค้ามีรถส่วนตวัใช้มากขึ Cน ก็จะมาเลือกซื Cอสินค้าเองมากขึ Cน หรือลูกค้าบางท่านก็ไลน์มาสั6ง
สินค้าล่วงหน้าและให้ไปส่งถึงรถ ในการนี C บริษัทฯ ก็ไม่ได้มีการปฏิเสธที6จะส่งสินค้าแต่อย่างใด สําหรับเรื6องเทรนด์
การขายของออนไลน์ บริษัทฯ ไม่ได้มีความกังวลมากนักเนื6องจากข้อมูลภาพรวมรายได้จากกลุ่ม FMCG นั Cนอยู่ที6
เพียงร้อยละ 1 ซึ6งได้เพิ6มขึ Cนมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Cอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี C 
แต่สดุท้ายแล้ว บริษัทฯ มองว่าผู้บริโภคก็ยงัคงอยากเข้ามาเลือกซื Cอสินค้าเองมากกว่า 

(18)  นายนลธวัช เลานัน ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีความกงัลงเรื6องการขายสินค้าคงเหลือไม่
ออกบ้างหรือไม่ เนื6องจากในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีสิ Cนสุด วันที6 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี
สินทรัพย์หมนุเวียนที6เป็นสินค้าคงเหลือค่อนข้างสงู 

 คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน ชี Cแจงว่า บริษัทฯ มีการลงบนัทึกข้อมลูอยู่แล้วว่าสินค้าแต่ละ
รายการนั Cนมีอตัรา Turnover ประมาณไหน ซึ6งแต่ละสาขาก็จะอยู่ที6 4 - 5 ล้าน โดยสินค้าคงเหลือมีแนวโน้มปรับตวั
ลดลงเนื6องจากการมีสาขาที6มากขึ Cน ทําให้บริษัทฯ สามารถจดัการกบัสินค้าคงเหลือได้ดียิ6งขึ Cน 



 

บริษัท ธนพิริยะ จํากดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57100 
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 นางอมร พฒุิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจ้งต่อที6ประชมุเพิ6มเติมว่า บริษัทฯ มกัจะซื Cอสินค้าเข้ามา ณ จดุที6ราคาตํ6า โดย
เมื6อดูจากสินค้าที6ค้างสต๊อก จะเห็นว่าสดัส่วนของเสียของบริษัทฯ นั Cน ปรับลดลงเรื6อย ๆ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพใน
การบริหารเรื6องของเสีย ขอให้ผู้ ถือหุ้นไม่ต้องมีความกงัวลในเรื6องนี C 

(19) นายไชยศักดิF กระษาปณ์การ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุผลในการเลือกทําเลที6ตั Cงของสาขา
ห้วยสกัมาจากปัจจยัใด เนื6องจากเป็นสาขาซึ6งอยู่ห่างไกลชมุชน  

คําตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี Cแจงว่า สําหรับทําเลที6ตั Cงของสาขาห้วยสกันั Cน บริษัทฯ ได้ทําการซื Cอที6
ไว้นานพอสมควรแล้ว และบริษัทฯ ก็มีความมั6นใจว่าบริษัทฯ สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื Cอสินค้าได้ และสาขา
ห้วยสักนี Cมีที6จอดรถกว้างขวางมาก ซึ6งเป็นการแก้ไขปัญหาของสาขาอื6นซึ6งมีปัญหาเรื6องที6จอดรถ สาขานี Cจึงตอบ
โจทย์ลกูค้าที6อยู่ในบริเวณนั Cนเป็นอย่างดี 

(20)  นายไชยศักดิF กระษาปณ์การ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แนวโน้มของอัตรากําไรขั Cนต้น (Gross 
Profit Margin) เป็นอย่างไร 

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงนิ ชี Cแจงว่า ปัจจบุนั อตัรากําไรขั Cนต้นของบริษัทฯ อยู่ที6ร้อยละ 16 
ซึ6งมีการปรับตวัสงูขึ Cนจากเดิม โดยอตัรากําไรขั Cนต้นมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึ Cนในกรณีที6มีการนําสินค้าใหม่ ๆ ที6มีอตัรา
กําไรขั Cนต้นสงูเข้ามาขาย 

 

เมื6อไม่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.25 น. 

 

 ลงชื6อ ............................................................... 
(นายแพทย์พิษณ ุขนัติพงษ์) 

ประธานที6ประชมุ 


