
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560

บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มห�ชน)

วันอังค�รที่ 25 เมษ�ยน 2560 เวล� 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัทของดแจกของที่ระลึกสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
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ท่ี TNP.SE 006/2017 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

 2. รายงานประจาํปี ซ่ึงประกอบดว้ยงบการเงินประจาํปี 2559 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (แผน่ซีดี) 

 3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 4. คาํนิยามของกรรมการอิสระ 

 5.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

 6. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

 7. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 8. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 9. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 ดว้ยบริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จะจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนั

องัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดรั์ชดา โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล:การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ของบริษทัไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2559 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งตรงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2559 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1) 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2    พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ี

ผา่นมา บริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 1,456.2 ลา้นบาท โดยมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมจาํนวน 55.7 ลา้น

บาท รายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ปรากฏตามรายงานประจาํปี ซ่ึงส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยดาํดบัท่ี 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงาน (รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

การลงมติ : วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการจดัทาํงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพ่ือนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจาํปี ตามมาตร 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ.2535 กาํหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ

สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 

2559 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาํหนดให้บริษทัฯจ่ายเงิน

ปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น และมาตรา  116 กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ซ่ึงอตัราการจ่ายปันผลดงักล่าว อาจเปล่ียนแปลงได

ข้ึนอยูก่บัฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทัฯ 

 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมาบริษทัฯมีกาํไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2559 จาํนวน 54,792,057.42 บาท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  

1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 เป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายจาํนวน 2,739,602.87 บาทซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการประจาํปี 2559 ซ่ึงมีจาํนวน 54,792,057.42 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

ภายหลงัจากการจดัสรรดงักล่าว บริษทัฯจะมีทุนสาํรองตามกฎหมายทั้งส้ิน 12,965,451.76 บาท 
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2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษัทฯท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2560  ซ่ึงเป็นวนัท่ี

คณะกรรมการกาํหนดให้เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 

0.03 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 24,000,000 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ใน

อตัราหุน้ละ 0.015 บาท หรือเท่ากบั 12,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

ทั้งน้ีอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปี 

2559  เท่ากบัร้อยละ 43.80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล:ภายใตม้าตรา 70 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  (และฉบบัแกไ้ข

เพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการ

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม

ส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี

แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่ี

อยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกให้

เขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ี ไดแ้ก่  

1. ดร.วฒันา  ยนืยง ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายธวชัชยั  พฒิุพิริยะ ตาํแหน่ง กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯเป็นการล่วงหนา้นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองก่อนนาํเสนอ

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณานําเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ โดยได้

พิจารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้าํหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎ

บตัรคณะกรรมการบริษทั 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงาน (รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

การลงมติ : วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการจดัทาํงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบรับรองแลว้ เพ่ือนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจาํปี ตามมาตร 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ.2535 กาํหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ

สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 

2559 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาํหนดให้บริษทัฯจ่ายเงิน

ปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น และมาตรา  116 กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ซ่ึงอตัราการจ่ายปันผลดงักล่าว อาจเปล่ียนแปลงได

ข้ึนอยูก่บัฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทัฯ 

 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมาบริษทัฯมีกาํไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี 2559 จาํนวน 54,792,057.42 บาท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  

1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 เป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายจาํนวน 2,739,602.87 บาทซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการประจาํปี 2559 ซ่ึงมีจาํนวน 54,792,057.42 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

ภายหลงัจากการจดัสรรดงักล่าว บริษทัฯจะมีทุนสาํรองตามกฎหมายทั้งส้ิน 12,965,451.76 บาท 
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2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษัทฯท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2560  ซ่ึงเป็นวนัท่ี

คณะกรรมการกาํหนดให้เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 

0.03 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 24,000,000 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ใน

อตัราหุน้ละ 0.015 บาท หรือเท่ากบั 12,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

ทั้งน้ีอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปี 

2559  เท่ากบัร้อยละ 43.80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล:ภายใตม้าตรา 70 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  (และฉบบัแกไ้ข

เพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการ

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสาม

ส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี

แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการท่ี

อยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกให้

เขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ี ไดแ้ก่  

1. ดร.วฒันา  ยนืยง ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายธวชัชยั  พฒิุพิริยะ ตาํแหน่ง กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯเป็นการล่วงหนา้นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองก่อนนาํเสนอ

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณานําเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ โดยได้

พิจารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้าํหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎ

บตัรคณะกรรมการบริษทั 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีน้ีไดพ้ิจารณาแลว้ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง ดร.วฒันา  ยืนยง (กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) และนายธวชัชยั  พุฒิ

พิริยะ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง) กลบัเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูไ้ดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการดว้ยดีตลอดมา 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3  

การลงมติ : บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 (3) ) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษทัฯในปีท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัฯหรือใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ซ่ึง

บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจาํปี และเบ้ียประชุมเท่านั้น โดย

ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ทั้ งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทั้ งน้ี

คณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมรายคร้ังท่ี

ประชุม 

 

ทั้งน้ีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจาํปี 2560 ในอตัราเช่นเดียวกบัปี 2559 เป็นดงัน้ี  

คณะกรรมการ 

ค่าเบ้ียประชุม 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ฯ 

ประธานกรรมการ 20,000 /คร้ัง / คน 15,000/คร้ัง / คน 15,000/คร้ัง / คน 

กรรมการ 15,000 /คร้ัง / คน 10,000/คร้ัง / คน 10,000/คร้ัง / คน 

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัพิจารณาจากผลการดาํเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั (มหาชน) 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 

2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) และบริษทัฯไดจ่้ายจริง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 850,000 บาท (แปด

แสนหา้หม่ืนบาทถว้น) รายละเอียดตามตาราง 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

สรรหาฯ 

ค่าตอบแทน

พิเศษรายปี 
รวม 

1. นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ ์ 140,000 60,000 - 35,000 235,000 

2. ดร.วฒันา ยนืยง 105,000 40,000 15,000 25,000 185,000 

3. ดร.เฉลิมชยั คาํแสน 105,000 40,000 10,000 25,000 180,000 

4. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ - - - - - 

5. นางอมร พฒิุพิริยะ - - - - - 

6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศล้ี 105,000 - 10,000 15,000 130,000 

7. นางสาวบุษกร ถดัทะพงษ ์ 105,000 - - 15,000 120,000 

รวม 560,000 140,000 35,000 115,000 850,000 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาและอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2560 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สอง

ลา้นห้าแสนบาทถว้น) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบ้ียประชุมเท่านั้น โดยไม่มี

ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา

จดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีน้ีไดพ้ิจารณาแลว้ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง ดร.วฒันา  ยืนยง (กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) และนายธวชัชยั  พุฒิ

พิริยะ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง) กลบัเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูไ้ดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการดว้ยดีตลอดมา 

รายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3  

การลงมติ : บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 (3) ) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษทัฯในปีท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษทัฯหรือใกลเ้คียงกบับริษทัฯ ซ่ึง

บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจาํปี และเบ้ียประชุมเท่านั้น โดย

ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ทั้ งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทั้ งน้ี

คณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมรายคร้ังท่ี

ประชุม 

 

ทั้งน้ีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจาํปี 2560 ในอตัราเช่นเดียวกบัปี 2559 เป็นดงัน้ี  

คณะกรรมการ 

ค่าเบ้ียประชุม 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ฯ 

ประธานกรรมการ 20,000 /คร้ัง / คน 15,000/คร้ัง / คน 15,000/คร้ัง / คน 

กรรมการ 15,000 /คร้ัง / คน 10,000/คร้ัง / คน 10,000/คร้ัง / คน 

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสัพิจารณาจากผลการดาํเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ลา้นบาท 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั (มหาชน) 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดมี้มติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 

2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) และบริษทัฯไดจ่้ายจริง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 850,000 บาท (แปด

แสนหา้หม่ืนบาทถว้น) รายละเอียดตามตาราง 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

สรรหาฯ 

ค่าตอบแทน

พิเศษรายปี 
รวม 

1. นายแพทยพิ์ษณุ ขนัติพงษ ์ 140,000 60,000 - 35,000 235,000 

2. ดร.วฒันา ยนืยง 105,000 40,000 15,000 25,000 185,000 

3. ดร.เฉลิมชยั คาํแสน 105,000 40,000 10,000 25,000 180,000 

4. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ - - - - - 

5. นางอมร พฒิุพิริยะ - - - - - 

6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศล้ี 105,000 - 10,000 15,000 130,000 

7. นางสาวบุษกร ถดัทะพงษ ์ 105,000 - - 15,000 120,000 

รวม 560,000 140,000 35,000 115,000 850,000 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาและอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2560 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สอง

ลา้นห้าแสนบาทถว้น) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบ้ียประชุมเท่านั้น โดยไม่มี

ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา

จดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้
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 นอกจากน้ีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) กาํหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีหากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติั

หนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่

บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดมี้ความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกาํหนดให้นาย

วิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ ์อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 

3500 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบ

บญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 จากบริษทั เอเอน็เอสออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 2560 และ

กาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท 

 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอสออดิท จาํกดั ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯปี 2556-2559 รวม 4 ปี 

และบริษทัย่อยปี 2557 – 2559 รวม 3 ปี โดยมีนายยุทธพงษ์ เช้ือเมืองพาน เป็นผูส้อบบญัชีท่ีทาํหน้าท่ีลง

ลายมือช่ือรับรองงบการเงิน 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

1) ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 

 รายละเอียด 
ปี 2560 

(ปีท่ีนาํเสนอ) 

ปี 2559 

 เพิ่มข้ึน 

บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 495,000 465,000 30,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจาํปี 785,000 745,000 40,000 

    รวมเป็นเงิน 1,280,000 1,210,000 70,000 

บริษทั ธนภมิู พร็อพเพอร์ต้ี2013 จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 45,000 45,000 - 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 120,000 110,000 10,000 

    รวมเป็นเงิน 165,000 155,000 10,000 

รวมทั้งกลุ่ม 1,445,000 1,365,000 80,000 

 ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงปฏิบติังานต่างจงัหวดั  ค่าล่วงเวลา  ค่า

อากรแสตมป์ เป็นตน้ 

2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee)  

– ไม่มี - 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั (มหาชน) 

661 หมู่ 24 ต. รอบเวยีง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000โทร 053-756484 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งนายวิชยั รุจิตา

นนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 

นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียน

เลขท่ี 9445 จากบริษทั เอเอ็นเอสออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 2560 และกาํหนดค่า

สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท 

 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯผูบ้ริหารผูถื้อ

หุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผู ้

ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี

โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงและยืน่ต่อบริษทัก่อน

เขา้ร่วมประชุมดว้ยส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษทัตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในนามของผูถื้อหุน้ได ้

อน่ึงกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 (Record Date) 

ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 
    

 (นายแพทยพ์ิษณุ  ขนัติพงษ)์ 

               ประธานกรรมการ 
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บริษัท ธนพริิยะ จํากดั (มหาชน) 

661 หมู่ 24 ต. รอบเวยีง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000โทร 053-756484 
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 นอกจากน้ีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) กาํหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีหากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติั

หนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่

บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดมี้ความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกาํหนดให้นาย

วิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ ์อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 

3500 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบ

บญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 จากบริษทั เอเอน็เอสออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 2560 และ

กาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท 

 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอสออดิท จาํกดั ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯปี 2556-2559 รวม 4 ปี 

และบริษทัย่อยปี 2557 – 2559 รวม 3 ปี โดยมีนายยุทธพงษ์ เช้ือเมืองพาน เป็นผูส้อบบญัชีท่ีทาํหน้าท่ีลง

ลายมือช่ือรับรองงบการเงิน 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

1) ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 

 รายละเอียด 
ปี 2560 

(ปีท่ีนาํเสนอ) 

ปี 2559 

 เพิ่มข้ึน 

บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 495,000 465,000 30,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจาํปี 785,000 745,000 40,000 

    รวมเป็นเงิน 1,280,000 1,210,000 70,000 

บริษทั ธนภมิู พร็อพเพอร์ต้ี2013 จาํกดั  (บริษทัยอ่ย) 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 45,000 45,000 - 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 120,000 110,000 10,000 

    รวมเป็นเงิน 165,000 155,000 10,000 

รวมทั้งกลุ่ม 1,445,000 1,365,000 80,000 

 ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงปฏิบติังานต่างจงัหวดั  ค่าล่วงเวลา  ค่า

อากรแสตมป์ เป็นตน้ 

2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee)  

– ไม่มี - 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั (มหาชน) 

661 หมู่ 24 ต. รอบเวยีง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000โทร 053-756484 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งนายวิชยั รุจิตา

นนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 

นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียน

เลขท่ี 9445 จากบริษทั เอเอ็นเอสออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับปี 2560 และกาํหนดค่า

สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท 

 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯผูบ้ริหารผูถื้อ

หุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นการลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผู ้

ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี

โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงและยืน่ต่อบริษทัก่อน

เขา้ร่วมประชุมดว้ยส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษทัตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในนามของผูถื้อหุน้ได ้

อน่ึงกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 (Record Date) 

ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 
    

 (นายแพทยพ์ิษณุ  ขนัติพงษ)์ 

               ประธานกรรมการ 
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บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 ของ 

บริษัท ธนพริิยะ จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

เมื่อวันจันทรท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ  หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยาปารค เลขท่ี 247  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ เปนประธานในท่ีประชุม

โดยมีกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมอื่น ๆ ดังน้ี 

 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. นายแพทยพิษณุ  ขันติพงษ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.วัฒนา  ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

3. ดร.นายเฉลิมชัย  คําแสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

4. นายธวัชชัย  พุฒิพิริยะ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

5. นางอมร พุฒิพริิยะ กรรมการ 

6. นางจุฬารัตน  งามเลิศล้ี กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7. นางสาวบุษกร  ถัดทะพงษ กรรมการ 

 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

1. นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชแีละการเงิน และเลขานุการบริษัท 

 

ผูรวมประชมุอืน่ ๆ 

1. นายยุทธพงษ เชื้อเมืองพาน ผูสอบบัญชจีากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 

2. นางสาวกนิษฐา  ศิริพัฒนสมชาย ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

3. นายพรพรหม กาญจนจารี ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคานซิล จํากัด 

4. นางสาววิจิตรพรรณ คลายอุบล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคานซิล จํากัด 

5. นางสาวพิสมัย ชูวงศโกมล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคานซิล จํากัด 

6. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน ท่ีปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

7. นางสาวจุฬาลักษณ  จุหอม ท่ีปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 
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ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ของ 

บริษัทฯ และแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะท้ังส้ิน 35 ทาน นับจํานวนหุน

ได 609,219,712 หุน คิดเปนรอยละ 76.15 ของจํานวนหุนซึ่งไดจําหนายแลว และเปนผูมีสิทธิออกเสียง จึงครบ

เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 ประธานฯ จึงเปดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 และไดเชิญผูถือหุนรับฟงคําชี้แจงเร่ือง

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังน้ี 

 การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุน 1 หุน เทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 ราย สามารถออกเสียงใน

แตละวาระวา   เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไดเพียงทางใดทางหน่ึงเทาน้ัน จะไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงต้ังใหคัส

โตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 การลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน และยกมือขึ้น เจาหนาท่ีจะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบและเปนเอกสารประกอบการ

ลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ การลงมติเลือกต้ังกรรมการจะดําเนินไปเปนรายบุคคล สําหรับ

ผูถือหุนท่ีเห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามท่ีนําเสนอ โดยไมตองสงบัตรลงคะแนน

หลังการพิจารณาแตละวาระ แตขอใหสงคืนบัตรลงคะแนนท้ังหมดแกเจาหนาท่ีภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน ซึ่งจะ

ประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ และประกาศผลคะแนนใหท่ีประชุมทราบโดยแบงเปนคะแนน เสียง

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละของผูถือหุนตามมติท่ีตองใช 

 การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใชมติเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน เวนแตวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ จะใชมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนวาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท เปนวาระ

รับทราบ ไมมีการลงคะแนนเสียง 

 บริษัทฯ ไดนําระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วใน

การประมวลผลการนับคะแนนเสียง 

 การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย งดออกเสียง 

และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีออกเสียง ท้ังในท่ีประชุมและท่ีมอบฉันทะ  

  เน่ืองจากหนังสือเชิญประชุมท่ีสงใหผูถือหุนมีการพิมพผิดพลาด ดังน้ัน จะขอแกไขการลงมติ

ใหมโดยแจงใหท่ีประชุมรับทราบกอนการเร่ิมตนในแตละวาระ 

  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยในการลงคะแนนเสียงแลว ประธานฯจึงขอเร่ิมการประชุมเพื่อ

พิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ ตามท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ดังน้ี 
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บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 ของ 

บริษัท ธนพริิยะ จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

เมื่อวันจันทรท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ  หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยาปารค เลขท่ี 247  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ เปนประธานในท่ีประชุม

โดยมีกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมอื่น ๆ ดังน้ี 

 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. นายแพทยพิษณุ  ขันติพงษ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.วัฒนา  ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

3. ดร.นายเฉลิมชัย  คําแสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

4. นายธวัชชัย  พุฒิพิริยะ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

5. นางอมร พุฒิพริิยะ กรรมการ 

6. นางจุฬารัตน  งามเลิศล้ี กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7. นางสาวบุษกร  ถัดทะพงษ กรรมการ 

 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

1. นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชแีละการเงิน และเลขานุการบริษัท 

 

ผูรวมประชมุอืน่ ๆ 

1. นายยุทธพงษ เชื้อเมืองพาน ผูสอบบัญชจีากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 

2. นางสาวกนิษฐา  ศิริพัฒนสมชาย ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

3. นายพรพรหม กาญจนจารี ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคานซิล จํากัด 

4. นางสาววิจิตรพรรณ คลายอุบล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคานซิล จํากัด 

5. นางสาวพิสมัย ชูวงศโกมล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคานซิล จํากัด 

6. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน ท่ีปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

7. นางสาวจุฬาลักษณ  จุหอม ท่ีปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 

 

9 
 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ของ 

บริษัทฯ และแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะท้ังส้ิน 35 ทาน นับจํานวนหุน

ได 609,219,712 หุน คิดเปนรอยละ 76.15 ของจํานวนหุนซึ่งไดจําหนายแลว และเปนผูมีสิทธิออกเสียง จึงครบ

เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 ประธานฯ จึงเปดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 และไดเชิญผูถือหุนรับฟงคําชี้แจงเร่ือง

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังน้ี 

 การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุน 1 หุน เทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 ราย สามารถออกเสียงใน

แตละวาระวา   เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไดเพียงทางใดทางหน่ึงเทาน้ัน จะไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงต้ังใหคัส

โตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 การลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน และยกมือขึ้น เจาหนาท่ีจะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบและเปนเอกสารประกอบการ

ลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ การลงมติเลือกต้ังกรรมการจะดําเนินไปเปนรายบุคคล สําหรับ

ผูถือหุนท่ีเห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามท่ีนําเสนอ โดยไมตองสงบัตรลงคะแนน

หลังการพิจารณาแตละวาระ แตขอใหสงคืนบัตรลงคะแนนท้ังหมดแกเจาหนาท่ีภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน ซึ่งจะ

ประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ และประกาศผลคะแนนใหท่ีประชุมทราบโดยแบงเปนคะแนน เสียง

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละของผูถือหุนตามมติท่ีตองใช 

 การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใชมติเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน เวนแตวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ จะใชมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนวาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท เปนวาระ

รับทราบ ไมมีการลงคะแนนเสียง 

 บริษัทฯ ไดนําระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วใน

การประมวลผลการนับคะแนนเสียง 

 การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย งดออกเสียง 

และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีออกเสียง ท้ังในท่ีประชุมและท่ีมอบฉันทะ  

  เน่ืองจากหนังสือเชิญประชุมท่ีสงใหผูถือหุนมีการพิมพผิดพลาด ดังน้ัน จะขอแกไขการลงมติ

ใหมโดยแจงใหท่ีประชุมรับทราบกอนการเร่ิมตนในแตละวาระ 

  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยในการลงคะแนนเสียงแลว ประธานฯจึงขอเร่ิมการประชุมเพื่อ

พิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ ตามท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ดังน้ี 
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บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 

  

 ประธานไดเสนอรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 29 

กรกฎาคม 2558 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุท่ีไดแนบมาดวยกับหนังสือเชิญประชุม ใหท่ีประชุม

พิจารณารับรอง 

การลงมติ วาระน้ีตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 

ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

 

เห็นดวย 615,816,912 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 615,816,912 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท 

ประธานฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 1,322.3 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 39.1 ลานบาท รายละเอียด

ปรากฎตามรายงานประจําปท่ีไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

การลงมติ วาระน้ีเปนวาระแจงเพื่อทราบ ไมมีการลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ คําถาม

และคําตอบโดยสรุปมีดังน้ี 

(1) คุณพลพัฒน อรามเรืองสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา กําไรสุทธิลดลงและคาใชจายท่ีสูงขึ้นในป 

2558 จะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองหรือไม 

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจงวาคาใชจายท่ีสูงขึ้นสวนใหญเกิดจาก

การปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงานและการเพิ่มจํานวนพนักงานอันเน่ืองมาจากการขยายสาขา ซึ่งในป 2559 

คาใชจายในสวนน้ีจะไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ  

 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 

 

11 
 

(2) คุณนรกิจ คูหาอภิรมย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา การจางพนักงานในสวนกลางมีการจางงานเพิ่มขึ้น

อยางไร  

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจงวา การจางงานมีการเพิ่มขึ้นตามการ

ขยายธุรกิจโดยมีการจางในสวนศูนยกระจายสินคาเปนหลักอันเน่ืองจากขอจํากัดเร่ืองพื้นท่ีศูนยกระจายสินคา ซึ่ง

หากศูนยกระจายสินคาแหงใหมสรางเสร็จแลวคาดวาจะทําใหขอจํากัดดังกลาวลดลง และคาดวาการจางงาน

สวนดังกลาวมีแนวโนมลดลง  

เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการ

ดําเนินงานสําหรับป 2558 ของบริษัทฯ  

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบป 2558  

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ  ไดจัดใหมีการจัดทํางบการเงินสําหรับรอบปบัญชี

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําป ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535  

 

การลงมติ วาระน้ีตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ คุณนิ

ชา ผูถือหุนรายยอย มีคําถามถึงการคํานวณคาเส่ือมราคาสําหรับศูนยกระจายสินคาแหงใหมท่ีอยูระหวางการ

กอสราง นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวาศูนยกระจายสินคาท่ีแหงใหมคาดวา

จะสรางเสร็จปลายป 2559 และจะมกีารคํานวณคาเส่ือมราคาเปนระยะเวลา 30 ป  

เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558  

เห็นดวย 615,944,412 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
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บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 

  

 ประธานไดเสนอรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 29 

กรกฎาคม 2558 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุท่ีไดแนบมาดวยกับหนังสือเชิญประชุม ใหท่ีประชุม

พิจารณารับรอง 

การลงมติ วาระน้ีตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 

ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

 

เห็นดวย 615,816,912 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 615,816,912 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท 

ประธานฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 1,322.3 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 39.1 ลานบาท รายละเอียด

ปรากฎตามรายงานประจําปท่ีไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

การลงมติ วาระน้ีเปนวาระแจงเพื่อทราบ ไมมีการลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ คําถาม

และคําตอบโดยสรุปมีดังน้ี 

(1) คุณพลพัฒน อรามเรืองสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา กําไรสุทธิลดลงและคาใชจายท่ีสูงขึ้นในป 

2558 จะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองหรือไม 

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจงวาคาใชจายท่ีสูงขึ้นสวนใหญเกิดจาก

การปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงานและการเพิ่มจํานวนพนักงานอันเน่ืองมาจากการขยายสาขา ซึ่งในป 2559 

คาใชจายในสวนน้ีจะไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ  

 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 

 

11 
 

(2) คุณนรกิจ คูหาอภิรมย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา การจางพนักงานในสวนกลางมีการจางงานเพิ่มขึ้น

อยางไร  

คําตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจงวา การจางงานมีการเพิ่มขึ้นตามการ

ขยายธุรกิจโดยมีการจางในสวนศูนยกระจายสินคาเปนหลักอันเน่ืองจากขอจํากัดเร่ืองพื้นท่ีศูนยกระจายสินคา ซึ่ง

หากศูนยกระจายสินคาแหงใหมสรางเสร็จแลวคาดวาจะทําใหขอจํากัดดังกลาวลดลง และคาดวาการจางงาน

สวนดังกลาวมีแนวโนมลดลง  

เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการ

ดําเนินงานสําหรับป 2558 ของบริษัทฯ  

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบป 2558  

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ  ไดจัดใหมีการจัดทํางบการเงินสําหรับรอบปบัญชี

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําป ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535  

 

การลงมติ วาระน้ีตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ คุณนิ

ชา ผูถือหุนรายยอย มีคําถามถึงการคํานวณคาเส่ือมราคาสําหรับศูนยกระจายสินคาแหงใหมท่ีอยูระหวางการ

กอสราง นายพิทยา จิตมาเส ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวาศูนยกระจายสินคาท่ีแหงใหมคาดวา

จะสรางเสร็จปลายป 2559 และจะมกีารคํานวณคาเส่ือมราคาเปนระยะเวลา 30 ป  

เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558  

เห็นดวย 615,944,412 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
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งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 615,944,412 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรกาํไรของบริษัทเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 

  ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรของบริษัทเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย และจายเงินปนผล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,925,848.89 บาท ซึ่ง

คิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจําป 2558 ซึ่งมีจํานวน 38,516,977.77 บาท 

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกลาว บริษัทฯ จะมีทุนสํารองตามกฎหมาย

ท้ังส้ิน 10,225,849.89 บาท 

2. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  ท่ีมีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 

วันท่ี 7 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record 

Date) ในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 24,000,000 บาท และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 8 

มีนาคม 2559 โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ท้ังน้ีอัตราเงินปนผลท่ีจาย

เทียบกับกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินไดนิติบุคคลป 2558 เทากับรอยละ 62.31  ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ    

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ เมื่อไมมี

ผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรของบริษัทฯ  เปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรของบริษัทฯเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558  
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เห็นดวย 615,981,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 615,981,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ในการประชุมผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออก

จากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็

ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ี

สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนาน

ท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังใหมได ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 บริษัทมี

กรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 2 ทาน ไดแก 

1. นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ 

2. นางอมร  พุฒิพิริยะ 

นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ ประธานฯ และนางอมร  พุฒิพิริยะ ท้ัง 2 ทานเปนกรรมการท่ีตอง

ออกตามวาระไดขอออกจากหองประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนลงมติไดอยางอิสระ และไดมอบหมายให ดร.

วัฒนา ยืนยง กรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมแทนในวาระน้ี 

 ดร.วัฒนา ยืนยง ประธานฯ ท่ีประชุมวาระน้ี ไดแจงตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากกรรมการท้ัง 2 ทาน

ดังกลาวเปนผูมีความเหมาะสม ความรู ความสามารถ และประสบการณดานธุรกิจอยางกวางขวางเปนประโยชน

ตอการบริหารบริษัทฯ และไมมีคุณสมบัติตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจํากัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังนายแพทย

พิษณุ ขันติพงษและนางอมร  พุฒิพิริยะ กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ เมื่อไมมีผูใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 



15

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 

 

12 
 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 615,944,412 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรกาํไรของบริษัทเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 

  ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรของบริษัทเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย และจายเงินปนผล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,925,848.89 บาท ซึ่ง

คิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจําป 2558 ซึ่งมีจํานวน 38,516,977.77 บาท 

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกลาว บริษัทฯ จะมีทุนสํารองตามกฎหมาย

ท้ังส้ิน 10,225,849.89 บาท 

2. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  ท่ีมีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 

วันท่ี 7 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record 

Date) ในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 24,000,000 บาท และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 8 

มีนาคม 2559 โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ท้ังน้ีอัตราเงินปนผลท่ีจาย

เทียบกับกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินไดนิติบุคคลป 2558 เทากับรอยละ 62.31  ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ    

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ เมื่อไมมี

ผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรของบริษัทฯ  เปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรของบริษัทฯเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558  
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เห็นดวย 615,981,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 615,981,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ในการประชุมผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออก

จากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็

ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ี

สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนาน

ท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังใหมได ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 บริษัทมี

กรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 2 ทาน ไดแก 

1. นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ 

2. นางอมร  พุฒิพิริยะ 

นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ ประธานฯ และนางอมร  พุฒิพิริยะ ท้ัง 2 ทานเปนกรรมการท่ีตอง

ออกตามวาระไดขอออกจากหองประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนลงมติไดอยางอิสระ และไดมอบหมายให ดร.

วัฒนา ยืนยง กรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมแทนในวาระน้ี 

 ดร.วัฒนา ยืนยง ประธานฯ ท่ีประชุมวาระน้ี ไดแจงตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากกรรมการท้ัง 2 ทาน
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การลงมติ วาระน้ีตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ เมื่อไมมีผูใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
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มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังนายแพทยพิษณุ ขันติพงษและนางอมร  

พุฒิพิริยะ ซึ่งเปนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ 

โดยท่ีประชุมไดพิจารณาอนุมติเปนรายบุคคลดังน้ี 

 

นายแพทย์พษิณุ ขันตพิงษ์ 

เห็นดวย 616,641,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 616,641,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

นางอมร  พุฒพิริิยะ 

เห็นดวย 370,841,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 245,800,000 เสียง ไมคิดเปนฐานในการนับคะแนน 

รวม 370,841,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯในปท่ีผานมา การปฏิบัติงาน และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอางอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ  หรือใกลเคียงกับ

บริษัทฯ  ซึ่งบริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการท้ังในรูปของคาตอบแทนประจําปและเบี้ยประชุมเทาน้ัน 

โดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชนอื่น ท้ังน้ี คณะกรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือไดรับผลตอบแทน

ในรูปแบบเงินเดือนจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมรายคร้ังท่ีประชุม 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ในอัตราเชนเดียวกับป 

2558 โดยกําหนดคาตอบแทนกรรมการจากผลการดําเนินงานวงเงินรวมไมเกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี 

 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 
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คณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชมุ 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ฯ 

ประธานกรรมการ 20,000/ คร้ัง/ คน 15,000/ คร้ัง/ คน 15,000/ คร้ัง/ คน 

กรรมการ 15,000/ คร้ัง/ คน 10,000/ คร้ัง/ คน 10,000/ คร้ัง/ คน 

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ เมื่อไม

มีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ตามท่ี

ประธานเสนอ 

 

เห็นดวย 616,701,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 616,701,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 

 ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงต้ัง นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 หรือ หรือนายเสถียร 

วงศสนันท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495   หรือนายยุทธพงษ เชื้อเมืองพาน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

9445 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชี

ของบริษัทฯ  และบริษัทยอยเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,365,000 บาท  

 

การลงมติ วาระน้ีตองผานการลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ เมื่อไม

มีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังนายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชทีะเบียน

เลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบ

บัญชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายยุทธพงษ เชื้อเมืองพาน ผูสอบบัญชทีะเบียนเลขท่ี 9445 จากบริษทั เอเอ็นเอส 

ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ  สําหรับป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย

เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,365,000 บาท 

เห็นดวย 616,701,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 616,701,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  

 ไมมีเร่ืองอื่นพิจารณาเพิ่มเติม 

  เมื่อไดการพิจารณาครบทุกวาระแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมและ

เสนอขอเสนอแนะ แลวจึงขอใหกรรมการบริษัทและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของตอบคําถามและพิจารณาขอเสนอแนะ 

ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

(1) นายอนุชา เดชาพินิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษทัมีแผนการอยางไรในการเพิ่มชองทางหารายได จาก

งบประมาณการลงทุนศูนยกระจายสินคาประมาณ 150-200 ลานบาท  

คําตอบ: เน่ืองจากศูนยกระจายสินคาท่ีบริษัทฯ ใชอยูในปจจุบันไดใชเต็มพื้นท่ีแลว จึงทําใหตนทุนของการบริหาร

จัดการดานโลจิสติกสสูงมาก ดังน้ัน การท่ีบริษัทฯ ยายศูนยกระจายสินคาไปยังท่ีใหมจึงจะทําใหบริษัทฯ ลดตนทุน

ดานโลจิสติกสได และทําใหบริษัทฯ สามารถขยายสาขาไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

(2) นายอนุชา เดชาพินิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษทัมีเปาหมายการขยายสาขาอยางไร 

คําตอบ: เดิมบริษัทฯ ต้ังเปาหมายในการเติบโตของบริษัทอยูท่ีประมาณรอยละ 10-15 ตอปสําหรับป 2558  

บริษัทฯ สามารถทําไดประมาณรอยละ 10 ในป 2559 บริษัทไดลงทุนสรางศูนยกระจายสินคาใหมเพื่อชวยรองรับ

การขยายสาขา ดังน้ัน บริษัทฯ จึงประมาณการณวาจะสามารถขยายสาขาไดตามเปาหมายท่ีต้ังไว 
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(3) นายอนุชา เดชาพินิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ขณะน้ีหาง Modern Trade ขนาดใหญไดมาเปดท่ัวจังหวัด

เชียงรายแลว ดังน้ัน บริษัทฯ ซึ่งเปนรานคาปลีกทองถิ่นมีจุดแข็งอยางไรท่ีจะสามารถแขงขันกับ Modern Trade 

ขนาดใหญได 

คําตอบ: ถึงแมวาหาง Modern Trade ขนาดใหญไดมาเปดท่ัวจังหวัดเชียงรายแลว แตบริษัทฯ ก็ยังสามารถขยาย

สาขาเติบโตไปไดเร่ือย ๆ เน่ืองจากบริษัทฯ มีกลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถแขงขันได  

 

(4) นายไพศาล แจมจํารัส ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนเปดสาขาไปยังจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่น

หรือไม 

คําตอบ: ในตอนน้ีบริษัทฯ สามารถทําเงินในจังหวัดเชียงรายไดเน่ืองจากขนสงในระยะทางใกลไดกําไรมากกวา 

แตหากจะขยายไปจังหวัดอื่น ๆ จะตองมีเงินทุนท่ีเพียงพอกอน เพราะฉะน้ัน ในตอนน้ีบริษัทฯ จึงใหความสําคัญ

ของการสรางความเขมแข็งของแบรนดมากกวาชองทางทํากําไร  

 

(5) นายอาชว นิยมไทย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ตามท่ีแจงไววาศูนยกระจายสินคาใหมท่ีจะสามารถลด

ตนทุนทางดานโลจิสติกสได จึงอยากทราบตนทุนทางดานโลจิสติกสวาคิดเปนท่ีเปอรเซ็นตของรายจายท้ังหมด 

และตองขยายกี่สาขาถึงจะสามารถเร่ิมคุมทุน 

คําตอบ: การลดตนทุนดานโลจิสติกสน้ันมีวิธีคิดมาจากการไมตองเพิ่มคนแตเพิ่มเปนสาขาแทน ซึ่งในขณะน้ีไม

สามารถบอกตัวเลขเปนเปอรเซ็นตได ตองดูวาในป 2560 บริษัทฯ จะสามารถเปดไดถึงกี่สาขา ท้ังน้ี ความจําเปน

ของการเปดศูนยกระจายสินคาแหงใหมก็เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต ซึ่งศูนยกระจายสินคาแหงใหมน้ี

ใหญกวาแหงเกา 3-4 เทา สามารถรองรับไดถึง 50 สาขา ในขณะท่ีศูนยเกาสามารถรองรับไดแค 10-12 สาขา ทํา

ใหในปจจุบันมีการสงสินคาไปยังสาขาไมทันเวลา ยอดขายจึงหายไปบางสวน ศูนยกระจายสินคาแหงใหมจะทํา

ใหเพิ่มยอดขายท่ีหายไปได 

 

(6) นายอาชว นิยมไทย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา สินคา High Margin ท่ีจะทดลองมาจาํหนาย มีผลตอบรับ

อยางไร 

คําตอบ: เดิมธนพิริยะขายสินคาชุมชน (OTOP) ในจังหวัด สินคา High Margin สามารถทํากําไรไดดีกวา และ

ไดรับการตอบรับท่ีดีมาก เน่ืองจากเปนสินคาท่ีราคาไมสูง ผูบริโภคซื้อไดตลอด  

(7) นายอาชว นิยมไทย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ในขณะน้ีการขายปลีกและขายสงเปนอยางไร และอนาคต

คาดวาจะเปนอยางไร 

คําตอบ: ขณะน้ีบริษัทฯ สัดสวนการขายสงและขายปลีกอยูท่ี 25:75 และในอนาคตการขายสงจะไปอยูท่ีสาขา

แทน และผูประกอบการสามารถไปซื้อท่ีสาขาแทนได เพราะฉะน้ันสัดสวนการขายปลีกและขายสงจะตางกัน

นอยลง ท้ังน้ีกระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้นเพราะตองใหเครดิตลูกคาขายสงแตการขายปลีกสามารถเก็บเงินไดเลย 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระน้ีกอนการลงมติ เมื่อไม

มีผูใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังนายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชทีะเบียน

เลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบ

บัญชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายยุทธพงษ เชื้อเมืองพาน ผูสอบบัญชทีะเบียนเลขท่ี 9445 จากบริษทั เอเอ็นเอส 

ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ  สําหรับป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย

เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,365,000 บาท 

เห็นดวย 616,701,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

รวม 616,701,312 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  

 ไมมีเร่ืองอื่นพิจารณาเพิ่มเติม 

  เมื่อไดการพิจารณาครบทุกวาระแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมและ

เสนอขอเสนอแนะ แลวจึงขอใหกรรมการบริษัทและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของตอบคําถามและพิจารณาขอเสนอแนะ 

ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

(1) นายอนุชา เดชาพินิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษทัมีแผนการอยางไรในการเพิ่มชองทางหารายได จาก

งบประมาณการลงทุนศูนยกระจายสินคาประมาณ 150-200 ลานบาท  

คําตอบ: เน่ืองจากศูนยกระจายสินคาท่ีบริษัทฯ ใชอยูในปจจุบันไดใชเต็มพื้นท่ีแลว จึงทําใหตนทุนของการบริหาร

จัดการดานโลจิสติกสสูงมาก ดังน้ัน การท่ีบริษัทฯ ยายศูนยกระจายสินคาไปยังท่ีใหมจึงจะทําใหบริษัทฯ ลดตนทุน

ดานโลจิสติกสได และทําใหบริษัทฯ สามารถขยายสาขาไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

(2) นายอนุชา เดชาพินิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษทัมีเปาหมายการขยายสาขาอยางไร 

คําตอบ: เดิมบริษัทฯ ต้ังเปาหมายในการเติบโตของบริษัทอยูท่ีประมาณรอยละ 10-15 ตอปสําหรับป 2558  

บริษัทฯ สามารถทําไดประมาณรอยละ 10 ในป 2559 บริษัทไดลงทุนสรางศูนยกระจายสินคาใหมเพื่อชวยรองรับ

การขยายสาขา ดังน้ัน บริษัทฯ จึงประมาณการณวาจะสามารถขยายสาขาไดตามเปาหมายท่ีต้ังไว 

 

บริษัท ธนพริิยะ จํากดั(มหาชน) 

661หมู 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย57000  โทร. 053-756484 

 

17 
 

 

(3) นายอนุชา เดชาพินิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ขณะน้ีหาง Modern Trade ขนาดใหญไดมาเปดท่ัวจังหวัด

เชียงรายแลว ดังน้ัน บริษัทฯ ซึ่งเปนรานคาปลีกทองถิ่นมีจุดแข็งอยางไรท่ีจะสามารถแขงขันกับ Modern Trade 

ขนาดใหญได 

คําตอบ: ถึงแมวาหาง Modern Trade ขนาดใหญไดมาเปดท่ัวจังหวัดเชียงรายแลว แตบริษัทฯ ก็ยังสามารถขยาย

สาขาเติบโตไปไดเร่ือย ๆ เน่ืองจากบริษัทฯ มีกลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถแขงขันได  

 

(4) นายไพศาล แจมจํารัส ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนเปดสาขาไปยังจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่น

หรือไม 

คําตอบ: ในตอนน้ีบริษัทฯ สามารถทําเงินในจังหวัดเชียงรายไดเน่ืองจากขนสงในระยะทางใกลไดกําไรมากกวา 

แตหากจะขยายไปจังหวัดอื่น ๆ จะตองมีเงินทุนท่ีเพียงพอกอน เพราะฉะน้ัน ในตอนน้ีบริษัทฯ จึงใหความสําคัญ

ของการสรางความเขมแข็งของแบรนดมากกวาชองทางทํากําไร  

 

(5) นายอาชว นิยมไทย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ตามท่ีแจงไววาศูนยกระจายสินคาใหมท่ีจะสามารถลด

ตนทุนทางดานโลจิสติกสได จึงอยากทราบตนทุนทางดานโลจิสติกสวาคิดเปนท่ีเปอรเซ็นตของรายจายท้ังหมด 

และตองขยายกี่สาขาถึงจะสามารถเร่ิมคุมทุน 

คําตอบ: การลดตนทุนดานโลจิสติกสน้ันมีวิธีคิดมาจากการไมตองเพิ่มคนแตเพิ่มเปนสาขาแทน ซึ่งในขณะน้ีไม

สามารถบอกตัวเลขเปนเปอรเซ็นตได ตองดูวาในป 2560 บริษัทฯ จะสามารถเปดไดถึงกี่สาขา ท้ังน้ี ความจําเปน

ของการเปดศูนยกระจายสินคาแหงใหมก็เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต ซึ่งศูนยกระจายสินคาแหงใหมน้ี

ใหญกวาแหงเกา 3-4 เทา สามารถรองรับไดถึง 50 สาขา ในขณะท่ีศูนยเกาสามารถรองรับไดแค 10-12 สาขา ทํา

ใหในปจจุบันมีการสงสินคาไปยังสาขาไมทันเวลา ยอดขายจึงหายไปบางสวน ศูนยกระจายสินคาแหงใหมจะทํา

ใหเพิ่มยอดขายท่ีหายไปได 

 

(6) นายอาชว นิยมไทย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา สินคา High Margin ท่ีจะทดลองมาจาํหนาย มีผลตอบรับ

อยางไร 

คําตอบ: เดิมธนพิริยะขายสินคาชุมชน (OTOP) ในจังหวัด สินคา High Margin สามารถทํากําไรไดดีกวา และ

ไดรับการตอบรับท่ีดีมาก เน่ืองจากเปนสินคาท่ีราคาไมสูง ผูบริโภคซื้อไดตลอด  

(7) นายอาชว นิยมไทย ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ในขณะน้ีการขายปลีกและขายสงเปนอยางไร และอนาคต

คาดวาจะเปนอยางไร 

คําตอบ: ขณะน้ีบริษัทฯ สัดสวนการขายสงและขายปลีกอยูท่ี 25:75 และในอนาคตการขายสงจะไปอยูท่ีสาขา

แทน และผูประกอบการสามารถไปซื้อท่ีสาขาแทนได เพราะฉะน้ันสัดสวนการขายปลีกและขายสงจะตางกัน

นอยลง ท้ังน้ีกระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้นเพราะตองใหเครดิตลูกคาขายสงแตการขายปลีกสามารถเก็บเงินไดเลย 
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(8) นายพลพัฒน อรามเรืองสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เหตุใดคาปลีกและคาสงจึงสามารถอยูในท่ีเดียวกัน

ได เพราะราคาตางกัน 

คําตอบ: สินคาของบริษัทฯ มีปายสีบอกราคาชัดเจน ลูกคาเขาใจดี  

 

(9) นายพลพัฒน อรามเรืองสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เน่ืองจากศูนยกระจายสินคาแหงใหมจะสามารถ

รองรับได 50 สาขา ดังน้ัน บริษัทจะขยายไดกี่สาขาในจังหวัดเชียงราย 

คําตอบ: จังหวัดเชียงรายมีแนวโนมท่ีเติบโตเน่ืองจากคนยายจากเมืองใหญมาอยูเมืองเล็กและมีคนจากท่ีอื่นยาย

มาอยูในจังหวัดเชียงรายจํานวนมาก อีกท้ังการลงทุนในจังหวัดเชียงรายใชเงินลงทุนไมมากจึงมีคนมาลงทุนใน

จังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ธนพิริยะเปนคารานคาปลีกและคาสงอยูในรานเดียวกัน โดยมีเปาหมายท่ีจะ

เปดสาขาใหได 50 สาขา 

 

(10) นายพีรวัฒน ธรรมาภิมณฑ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนเร่ืองเจาหน้ีการคากับการใชเงินสด

สําหรับการจัดหาสินคาในอนาคตอยางไร 

คําตอบ: ในขณะน้ี บริษัทฯ อยูในระหวางการตอรองกับทุก Supplier วาหาก Supplier รายใดใหสวนลดแกบริษัท

ฯ ดี บริษัทฯ ก็จะจายเปนเงินสดเพื่อใหบริษัทฯ ไดกําไรเพิ่มขึ้น ซึ่งถือวาเปนรายไดเพิ่ม 

 

(11) คุณสุนิสา โสมาภา ตัวแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา บริษัทฯ มีนโยบายเร่ืองการตอตานการ

ทุจริตคอรัปชั่นอยางไร 

คําตอบ: บริษัทอยูในระหวางการศึกษาโครงการการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นจากหลายหนวยงานเพื่อนํามาทํา

เปนแมแบบใหบริษัทฯ กําหนดนโยบายอยางเหมาะสมตอไป 

 

(12) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทไดมีการแกไขวัตถุประสงคในการประชุมวิสามัญผู

ถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 เกิดขึ้นเน่ืองจากบริษัทมีแผนในการทําธุรกิจอื่นหรือไม 

คําตอบ: บริษัทไดมีการแกไขวัตถุประสงคโดยตัดธุรกิจอาบอบนวดออกไปเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของก.ล.ต. 

ท้ังน้ี บริษัทไมมีแผนทําธุรกิจอื่น 

(13) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เหตุผลของการยกเลิกขอบังคับของบริษัทขอ 49. ในการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 คืออะไร 

คําตอบ: การประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 ไดมีขึ้นกอนท่ีบริษัทจะจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ ในการประชุมมีวาระพิจารณาและอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 49. เน่ืองจากเปนเร่ืองรายการเกี่ยว

โยงกัน ซึ่งขอบังคับฉบับเกาน้ีไดอางอิงจากกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย ซึ่งทาง Financial Advisor 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ขอใหไปอางอิงกฎของคณะกรรมการ
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ตลาดทุนแทน แตอยางไรก็ตาม กฎระเบียบดังกลาวน้ีไมวาจะเขียนเปนขอบังคับไวหรือไม บริษัทก็ตองปฏิบัติตาม 

หากในขอบังคับยังมีกฎขอน้ีอยูแลวมีการออกกฎใหม บริษัทก็ตองแกไขขอบังคับทุกคร้ังไป  ทาง Financial 

Advisor และกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อความยืดหยุนจึงควรใหยกเลิกขอบังคับดังกลาวน้ี 

 

(14) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา จุดยืนของบริษัทฯ เปนสินคาราคาถูก หรือความสะดวก 

คําตอบ: Vision ของธนพิริยะ คือ ราคายุติธรรม  

 

(15) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา หลังจากบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยแลว มี Supplier เขาหาบริษัทเพิ่มขึ้น

อยางไร และสินคาจํานวน 15,000 SKU น้ีจะเพิ่มอยางไรในอนาคต 

คําตอบ: มี Supplier รายใหมเขามาหาบริษัทฯ จํานวนมาก สะทอนถึงความนาเชื่อถือของบริษัท สวนเร่ืองสินคา

น้ัน สินใดขายดีบริษัทก็จะก็นําเขามาขายและคัดสินคาท่ีขายไมดีออก ดังน้ันจึงมีการหมุนเวียนสินคา และ SKU 

ยังคงเดิม  

 

(16) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ขอเสนอเสนอใหบริษัทฯ จัดประชุมผูถือหุนในคร้ังตอไปท่ี

กรุงเทพฯ และมีคําถามวาบริษัทฯ มีสินคาท่ีมีแบรนดของบริษัทฯ เองหรือไม 

คําตอบ: บริษัทรับทราบขอเสนอการประชุมคร้ังตอไปท่ีกรุงเทพฯ ไวเพื่อพิจารณา ในขณะน้ี บริษัทฯ ไมมีความ

จําเปนตองสรางแบรนดสินคาของตัวเอง แตเนนเร่ืองชวยรานคาทองถิ่นใหสามารถแขงขันกับ Modern Trade ให

ได  

 

(17) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีหน้ีเสียจากการคาสง หรือไม 

คําตอบ: บริษัทฯ ไมเคยมีหน้ีเสียจากการคาสง  

 

(18) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอรต้ี 2013 จํากัด ทําธุรกิจอะไร 

คําตอบ: บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอรต้ี 2013 จํากัด เปนบริษัทท่ีจัดหาและซื้อท่ีดินเพื่อทําสาขาใหธนพิริยะ และจด

ทะเบียนเผ่ือไวสําหรับประกอบกิจการสงออก  

(19) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา สาขาของธนพิริยะต้ังอยูบนท่ีดินของบริษัทฯ หรือไม 

คําตอบ: สาขาของธนพิริยะต้ังอยูบนท่ีดินของบริษัทฯ เองประมาณรอยละ 60 และต้ังอยูในพื้นท่ีเชารอยละ 40 

 

(20) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนต้ังบริษัทลูกเพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ หรือไม 

คําตอบ: ในขณะน้ีบริษัทฯ มุงเนนท่ีรานธนพิริยะกอน ยังไมมีเปาหมายทําธุรกิจอื่น 
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(8) นายพลพัฒน อรามเรืองสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เหตุใดคาปลีกและคาสงจึงสามารถอยูในท่ีเดียวกัน

ได เพราะราคาตางกัน 

คําตอบ: สินคาของบริษัทฯ มีปายสีบอกราคาชัดเจน ลูกคาเขาใจดี  

 

(9) นายพลพัฒน อรามเรืองสกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เน่ืองจากศูนยกระจายสินคาแหงใหมจะสามารถ

รองรับได 50 สาขา ดังน้ัน บริษัทจะขยายไดกี่สาขาในจังหวัดเชียงราย 

คําตอบ: จังหวัดเชียงรายมีแนวโนมท่ีเติบโตเน่ืองจากคนยายจากเมืองใหญมาอยูเมืองเล็กและมีคนจากท่ีอื่นยาย

มาอยูในจังหวัดเชียงรายจํานวนมาก อีกท้ังการลงทุนในจังหวัดเชียงรายใชเงินลงทุนไมมากจึงมีคนมาลงทุนใน

จังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ธนพิริยะเปนคารานคาปลีกและคาสงอยูในรานเดียวกัน โดยมีเปาหมายท่ีจะ

เปดสาขาใหได 50 สาขา 

 

(10) นายพีรวัฒน ธรรมาภิมณฑ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนเร่ืองเจาหน้ีการคากับการใชเงินสด

สําหรับการจัดหาสินคาในอนาคตอยางไร 

คําตอบ: ในขณะน้ี บริษัทฯ อยูในระหวางการตอรองกับทุก Supplier วาหาก Supplier รายใดใหสวนลดแกบริษัท

ฯ ดี บริษัทฯ ก็จะจายเปนเงินสดเพื่อใหบริษัทฯ ไดกําไรเพิ่มขึ้น ซึ่งถือวาเปนรายไดเพิ่ม 

 

(11) คุณสุนิสา โสมาภา ตัวแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา บริษัทฯ มีนโยบายเร่ืองการตอตานการ

ทุจริตคอรัปชั่นอยางไร 

คําตอบ: บริษัทอยูในระหวางการศึกษาโครงการการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นจากหลายหนวยงานเพื่อนํามาทํา

เปนแมแบบใหบริษัทฯ กําหนดนโยบายอยางเหมาะสมตอไป 

 

(12) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทไดมีการแกไขวัตถุประสงคในการประชุมวิสามัญผู

ถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 เกิดขึ้นเน่ืองจากบริษัทมีแผนในการทําธุรกิจอื่นหรือไม 

คําตอบ: บริษัทไดมีการแกไขวัตถุประสงคโดยตัดธุรกิจอาบอบนวดออกไปเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของก.ล.ต. 

ท้ังน้ี บริษัทไมมีแผนทําธุรกิจอื่น 

(13) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา เหตุผลของการยกเลิกขอบังคับของบริษัทขอ 49. ในการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 คืออะไร 

คําตอบ: การประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2558 ไดมีขึ้นกอนท่ีบริษัทจะจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ ในการประชุมมีวาระพิจารณาและอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 49. เน่ืองจากเปนเร่ืองรายการเกี่ยว

โยงกัน ซึ่งขอบังคับฉบับเกาน้ีไดอางอิงจากกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย ซึ่งทาง Financial Advisor 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ขอใหไปอางอิงกฎของคณะกรรมการ
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ตลาดทุนแทน แตอยางไรก็ตาม กฎระเบียบดังกลาวน้ีไมวาจะเขียนเปนขอบังคับไวหรือไม บริษัทก็ตองปฏิบัติตาม 
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(14) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา จุดยืนของบริษัทฯ เปนสินคาราคาถูก หรือความสะดวก 
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คําตอบ: มี Supplier รายใหมเขามาหาบริษัทฯ จํานวนมาก สะทอนถึงความนาเชื่อถือของบริษัท สวนเร่ืองสินคา
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(21) นายศุภโรจ โรจนวีระ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนงานจะขยายไปยังอําเภอทาขี้เหล็ก 

ประเทศพมา หรือไม และขอใหอธิบายสินคา OTOP 

คําตอบ: บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณา  สําหรับสินคา OTOP สวนมากคือ อาหาร เชน ขาวซอยตัด กลวยฉาบ  

 

(22) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา สาขาใหมลาสุดของธนพิริยะเปนอยางไร 

คําตอบ:  สาขาใหม คือ สาขาท่ีอําเภอเทิง ขณะน้ีมียอดขายและจํานวนลูกคาตามท่ีคาดหมาย 

 

(23) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา ปจจัยใดท่ีผูบริหารมีความกังวลวาอาจจะทําใหบริษัทฯ ไมสามารถทําไดตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

คําตอบ:  บริษัทฯ อยากใหศูนยกระจายสินคาเสร็จเร็วท่ีสุด เพราะขณะน้ีติดขัดเพราะศูนยกระจายสินคาปจจุบันมี

ขนาดเล็ก โดยศูนยกระจายสินคาแหงใหมมีกําหนดสงมอบภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

 

(24) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา แนวโนมผลประกอบการของป 2559 เปนอยางไร 

คําตอบ: ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ท่ีผานมายอดขายดี ผลประกอบการก็ยังเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว 

 

(25) ผูถือหุนไมแจงชื่อ สอบถามวา บริษัทมีการบริหารความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว 

คําตอบ: เร่ืองแผนดินไหวไมไดเปนความเส่ียงของบริษัทฯ เน่ืองจากท่ีผานมาเมื่อเกิดเหตุไมไดมีผลกระทบตอ

บริษัทฯ และอาคารสวนใหญเปนอาคารชั้นเดียว จึงถือวาภัยแผนดินไหวไมใชความเส่ียงท่ีสูงสําหรับบริษัทฯ  

 

เมื่อไมมีคําถามหรือขอเสนอแนะจากผูถือหุนแลว ประธานฯ จึงประกาศปดการประชุม 

   

ปดประชมุเวลา 15.49 น.  

       
 ลงชื่อ .................................................ประธานท่ีประชุม 

     (นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ) 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

11 
 

ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 

1. ดร.วัฒนา   ยืนยง 

 

 

อายุ 

 

55 ป 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ตําแหนง 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

การศึกษา 

 

- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 117/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

 

ประวัติการทํางาน  

2558 – ปจจุบัน 

 

 

 

2556 – ปจจุบัน 

 

2553 – 2555 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

รองอธิการบดี 

 

ผูชวยอธิการบดี 

บมจ. ธนพิริยะ 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง 

 

กรรมการและกรรมการอิสระ 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 

 

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

 

 ไมมี 

 

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559 คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1/1 คร้ัง 
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สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 

เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการในวาระที่ 5 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน เห็นวา ดร.วัฒนา  ยืนยง  มีคุณสมบัติ

การเปนกรรมการ ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เก่ียวของ ขอบังคับ

บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น 

- บริษัทจดทะเบียน :                                                                

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :                                     

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :   

 

 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา : 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางอิสระ : 

 

 

ไมเปน 

ไมเปน 

 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 

2. นายธวัชชัย  พุฒพิริิยะ  

 

 

อายุ 

 

50 ป 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ตําแหนง 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการผูจัดการ 

การศึกษา 

 

- ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 111/2014 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประวัติการทํางาน  

2558 – ปจจุบัน 

 

 

 

2555 – 2558 

2556 – ปจจุบัน 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. ธนพิริยะ 

 

 

 

บจก. ธนพิริยะ 

บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอรต้ี 2013 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง 

 

กรรมการ 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 

 

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 8 มีนาคม 

2559 

 

 30.63% (คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 245,000,000 หุน) 

 65.10% (คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 520,800,000 หุน กรณีนับรวม 

นางอมร พุฒิพิริยะ และด.ช.ธนภัทร พุฒิพิริยะ) 

 

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559 คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 คร้ัง 

 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 

เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการในวาระที่ 5 
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สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 

เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการในวาระที่ 5 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน เห็นวา ดร.วัฒนา  ยืนยง  มีคุณสมบัติ

การเปนกรรมการ ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เก่ียวของ ขอบังคับ

บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น 

- บริษัทจดทะเบียน :                                                                

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :                                     

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :   

 

 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา : 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางอิสระ : 

 

 

ไมเปน 

ไมเปน 

 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 

2. นายธวัชชัย  พุฒพิริิยะ  

 

 

อายุ 

 

50 ป 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ตําแหนง 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการผูจัดการ 

การศึกษา 

 

- ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 111/2014 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประวัติการทํางาน  

2558 – ปจจุบัน 

 

 

 

2555 – 2558 

2556 – ปจจุบัน 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. ธนพิริยะ 

 

 

 

บจก. ธนพิริยะ 

บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอรต้ี 2013 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง 

 

กรรมการ 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 

 

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 8 มีนาคม 

2559 

 

 30.63% (คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 245,000,000 หุน) 

 65.10% (คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 520,800,000 หุน กรณีนับรวม 

นางอมร พุฒิพิริยะ และด.ช.ธนภัทร พุฒิพิริยะ) 

 

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559 คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 คร้ัง 

 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 

เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการในวาระที่ 5 
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หลักเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน เห็นวานายธวัชชัย พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติ

การเปนกรรมการ ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เก่ียวของ ขอบังคับ

บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น 

- บริษัทจดทะเบียน :                                                                

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :         

                             

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :   

 

 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

กรรมการบริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอรต้ี 2013 

จํากัด 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา : 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางอิสระ : 

 

 

เปนกรรมการบริหาร 

ไมเปน 

 

มี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา : ไมมี 
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คาํนิยามของกรรมการอสิระ 

 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

กอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ลักษณะ

ตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับ

การแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน

ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่

ไดรับการแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ

หุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ  
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หลักเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน เห็นวานายธวัชชัย พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติ

การเปนกรรมการ ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เก่ียวของ ขอบังคับ

บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น 

- บริษัทจดทะเบียน :                                                                

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :         

                             

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :   

 

 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

กรรมการบริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอรต้ี 2013 

จํากัด 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา : 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางอิสระ : 

 

 

เปนกรรมการบริหาร 

ไมเปน 

 

มี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา : ไมมี 
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คาํนิยามของกรรมการอสิระ 

 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

กอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ลักษณะ

ตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับ

การแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน

ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่

ไดรับการแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ

หุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ  
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผูถือหุน

ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี

ซึ่งจะเปนการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของกับทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุน

ของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมี

การตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุน

ยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติที่นํามาใชในการประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิ 

เขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

1. บุคคลธรรมดา 

 1.1  ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 

(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

2. นิตบุิคคล 

 2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ

ฉันทะ 

2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ

ฉันทะ 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสาเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทาขึ้นในตางประเทศควรมี 

การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่

ประชุมไดต้ังแตเวลา 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2560 เปนตนไป 
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น 

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผูถือหุน

ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี

ซ่ึงจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของกับทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุน

ของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมี

การตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุน

ยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติที่นํามาใชในการประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิ 

เขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

1. บุคคลธรรมดา 

 1.1  ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 

(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

2. นิตบุิคคล 

 2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ

ฉันทะ 

2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ

ฉันทะ 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสาเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทาขึ้นในตางประเทศควรมี 

การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่

ประชุมไดต้ังแตเวลา 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2560 เปนตนไป 
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หมายเหตุ 

ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือมอบฉันทะที่ระบุขอความ

ครบถวนสมบูรณแลวมายังบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 661 หมูที่ 24 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 57000 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6 
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ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 5 ขอ 36 

ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบ

ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 

 (1) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 

 (2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

 (3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

2. การดาํเนินการประชุม 

หมวด 5 ขอ 34 

ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่เสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและ

นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณา

คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 

หมวด 5 ขอ 40 

กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา  

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

(6) กิจการอื่นๆ 

หมวด 5 ขอ 37 

ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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หมายเหตุ 

ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือมอบฉันทะที่ระบุขอความ

ครบถวนสมบูรณแลวมายังบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 661 หมูที่ 24 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 57000 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6 
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ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 5 ขอ 36 

ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบ

ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 

 (1) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 

 (2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

 (3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

2. การดาํเนินการประชุม 

หมวด 5 ขอ 34 

ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่เสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและ

นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณา

คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 

หมวด 5 ขอ 40 

กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา  

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

(6) กิจการอื่นๆ 

หมวด 5 ขอ 37 

ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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3.  องค์ประชุม 

หมวด 5 ขอ 35 

ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวา

ย่ีสิบหา (25) คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ

ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และให

สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมจําเปนตองครบองค

ประชุม 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 5 ขอ 38 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวา หนึ่ง (1) หุน มีหนึ่ง (1) 

เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และที่ประชุมลงมติให

ลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

หมวด 5 ขอ 39 

มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2)  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ

แบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุนกู 

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 
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5. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ขอ 15 

ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา หา (5) คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึง

หนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปน

ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได รองประธาน

กรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

หมวด 4 ขอ 17 

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่

เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงชี้ขาด 

หมวด 4 ขอ 18 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะ

ออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได 
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3.  องค์ประชุม 

หมวด 5 ขอ 35 

ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวา

ย่ีสิบหา (25) คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ

ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และให

สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมจําเปนตองครบองค

ประชุม 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 5 ขอ 38 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวา หนึ่ง (1) หุน มีหนึ่ง (1) 

เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และที่ประชุมลงมติให

ลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

หมวด 5 ขอ 39 

มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2)  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ

แบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุนกู 

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 
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5. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ขอ 15 

ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา หา (5) คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึง

หนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปน

ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได รองประธาน

กรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

หมวด 4 ขอ 17 

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่

เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงชี้ขาด 

หมวด 4 ขอ 18 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะ

ออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

   เขียนท่ี .......................................................................... 
 วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. 

 

(1) ขาพเจา ........................................................................................ สัญชาติ ......................................... 
อยูบานเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ......................................... 
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ....................................... 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม ................................ หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................เสียง ดังนี ้
          หุนสามัญ ................................................ หุน  ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง 
          หุนบุริมสิทธิ ............................................. หุน  ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 
(1)  .......................................................................... อายุ .........................ป อยูบานเลขที่ .............................. 

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................

จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 
(2)  .......................................................................... อายุ .........................ป อยูบานเลขที่ .............................. 

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................

จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 
(3)  .......................................................................... อายุ .........................ป อยูบานเลขที่ .............................. 

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................

จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2560  ในวันอังคารที่ 25  เมษายน พ.ศ.2560  เวลา 14.00 น.  ณ หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

  ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉนัทะ 
        (.........................................................) 
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 
        (.........................................................) 
  ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 
        (.........................................................) 
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 
        (.........................................................) 
หมายเหตุ 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

ปดอากรแสตมป 20 บาท 

     สิ่งที่สงมาดวยลําดับ 7 

23 

 

 
 
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

   เขียนที่ .......................................................................... 

 วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. 
 

(1) ขาพเจา ........................................................................................ สัญชาติ ......................................... 

อยูบานเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ......................................... 

อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ....................................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม .............................. หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................เสียง ดังนี้ 

          หุนสามัญ ................................................ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง 

          หุนบุริมสิทธิ ............................................. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1)  ....................................................................... อายุ .....................ป อยูบานเลขที่ ......................... 

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................

จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 

(2)  ....................................................................... อายุ .....................ป อยูบานเลขที่ ......................... 

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................

จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 

(3)  ....................................................................... อายุ .....................ป อยูบานเลขที่ ......................... 

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................

จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย .....................................  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยา

ปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่

อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 

ปดอากรแสตมป 20 บาท 
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     สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับ 7 

22 

 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

   เขียนท่ี .......................................................................... 
 วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. 

 

(1) ขาพเจา ........................................................................................ สัญชาติ ......................................... 
อยูบานเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ......................................... 
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ....................................... 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม ................................ หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................เสียง ดังนี ้
          หุนสามัญ ................................................ หุน  ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง 
          หุนบุริมสิทธิ ............................................. หุน  ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 
(1)  .......................................................................... อายุ .........................ป อยูบานเลขที่ .............................. 

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................

จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 
(2)  .......................................................................... อายุ .........................ป อยูบานเลขที่ .............................. 

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................

จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 
(3)  .......................................................................... อายุ .........................ป อยูบานเลขที่ .............................. 

ถนน ...................................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ..................................................

จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2560  ในวันอังคารที่ 25  เมษายน พ.ศ.2560  เวลา 14.00 น.  ณ หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

  ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉนัทะ 
        (.........................................................) 
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 
        (.........................................................) 
  ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 
        (.........................................................) 
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 
        (.........................................................) 
หมายเหตุ 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

ปดอากรแสตมป 20 บาท 

     สิ่งที่สงมาดวยลําดับ 7 

23 

 

 
 
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

   เขียนที่ .......................................................................... 

 วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. 
 

(1) ขาพเจา ........................................................................................ สัญชาติ ......................................... 

อยูบานเลขที่ ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ......................................... 

อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ....................................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม .............................. หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................เสียง ดังนี้ 

          หุนสามัญ ................................................ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง 

          หุนบุริมสิทธิ ............................................. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1)  ....................................................................... อายุ .....................ป อยูบานเลขที่ ......................... 

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................

จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 

(2)  ....................................................................... อายุ .....................ป อยูบานเลขที่ ......................... 

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................

จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ..................................... หรือ 

(3)  ....................................................................... อายุ .....................ป อยูบานเลขที่ ......................... 

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................

จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย .....................................  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดรัชดา โรงแรมเจาพระยา

ปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่

อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 

ปดอากรแสตมป 20 บาท 
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     สิ่งที่สงมาดวยลําดับ 7 

24 

 

 

วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 4 เร่ือง   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผล

การดําเนินงานป 2559 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5 เร่ือง   พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ  ดร.วัฒนา  ยืนยง 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายธวัชชัย  พุฒิพิริยะ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6 เร่ือง   พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 7 เร่ือง   พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 8 เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

     สิ่งที่สงมาดวยลําดับ 7 

25 

 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา 

การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน 

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข 

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมะติแทนขาพเจาไดทุกประการ 

ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา 

ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
  ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉันทะ 

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

 
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

  
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 
 
     หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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     สิ่งที่สงมาดวยลําดับ 7 

24 

 

 

วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 4 เร่ือง   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผล

การดําเนินงานป 2559 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5 เร่ือง   พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ  ดร.วัฒนา  ยืนยง 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายธวัชชัย  พุฒิพิริยะ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6 เร่ือง   พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 7 เร่ือง   พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

วาระที่ 8 เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

     สิ่งที่สงมาดวยลําดับ 7 

25 

 

(ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)     ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย                       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา 

การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน 

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข 

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมะติแทนขาพเจาไดทุกประการ 

ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา 

ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
  ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉันทะ 

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

 
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

  
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 
 ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 
 
     หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 

31 

 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 

 

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

 

 ไมมี 

 0.06% (คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 500,000 หุน กรณีนับรวมนาง

พัชรี  ขันติพงษ) 

 

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559 คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น 

- บริษัทจดทะเบียน :                                                                

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :                                     

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :   

 

 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา : 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางอิสระ : 

 

 

ไมเปน 

ไมเปน 

 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 

31 

 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 

 

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

 

 ไมมี 

 0.06% (คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 500,000 หุน กรณีนับรวมนาง

พัชรี  ขันติพงษ) 

 

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559 คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น 

- บริษัทจดทะเบียน :                                                                

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :                                     

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :   

 

 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา : 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางอิสระ : 

 

 

ไมเปน 

ไมเปน 

 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
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รายละเอียดกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

2. ดร.วัฒนา  ยืนยง 

 

 

อายุ 

 

55 ป 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ตําแหนง 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

การศึกษา 

 

-  ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-  ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 117/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 

ประวัติการทํางาน  

2558 – ปจจุบัน 

 

 

2556 – ปจจุบัน 

2553 – 2555 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

รองอธกิารบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

บมจ. ธนพิริยะ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 

 

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

 

ไมมี 

 

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559 คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 

เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงในวาระที่ 5 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น 

- บริษัทจดทะเบียน :                                                                

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :         

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :   

 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 
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การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา : 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางอิสระ : 

 

 

ไมเปน 

ไมเปน 

 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
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รายละเอียดกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

2. ดร.วัฒนา  ยืนยง 

 

 

อายุ 

 

55 ป 

สัญชาติ 

 

ไทย 

ตําแหนง 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

การศึกษา 

 

-  ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-  ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 117/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 

ประวัติการทํางาน  

2558 – ปจจุบัน 

 

 

2556 – ปจจุบัน 

2553 – 2555 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

บมจ. ธนพิริยะ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 

 

2 ป (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

 

ไมมี 

 

ประวัติการเขารวมประชุมป 2559 คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

 

เปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงในวาระที่ 5 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น 

- บริษัทจดทะเบียน :                                                                

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :         

- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท :   

 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 

ไมมีการดํารงตําแหนง 
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การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา : 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางอิสระ : 

 

 

ไมเปน 

ไมเปน 

 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
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