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ท่ี TPBI-EXC 007/2022 
วนัท่ี 1 เมษายน 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565    
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
  
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
 2.  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท                                                 

ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
  3.  ส าเนางบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ 
       รหสัคิวอาร์ (QR Code)  
                            4.  รายนามและประวติัของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออก           

ตามวาระ 
 5.   ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 6.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
 7.   ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชุม 
 8.    ขั้นตอนการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting)  
 9.   ค าประกาศคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
 
 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2565 
เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1     พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
                        วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 

24 เมษายน 2564 เรียบร้อยแลว้ และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว      
ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี คณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จึงไดน้ าขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทั (http://www.tpbigroup.com) เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและ
นักลงทุนทัว่ไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงทีแ่นบมาด้วย 1  

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว  

 หมายเหต ุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ  
 
 
 

http://www.tpbigroup.com/
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วาระท่ี 2          พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
                        วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัของบริษทัที่ 

เกิดขึ้นในรอบปี 2564  ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) แลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่แนบมาด้วย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นรับทราบ 
ผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2564 

 หมายเหต ุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ  
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
        วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทได้จัดท างบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ      

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และได้จัดให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ 
รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคบัของ
บริษัท ข้อ 39 ก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน               
ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัใน  
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่แนบมาด้วย 3  ซ่ึง
สรุปสาระส าคญัเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาไดด้งัน้ี 

รายการ 
บาท 

ปี 2563 ปี 2564 

สินทรัพยร์วม 5,014,211,413.00 5,351,563,975.00 
หน้ีสินรวม 2,456,961,816.00 2,805,894,183.00 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,557,249,597.00 2,545,669,792.00 
รายไดร้วม 5,425,546,761.00 5,684,674,588.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 175,416,590.00 26,970,240.00 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.43 0.09 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
งบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
ซ่ึ งผ่ านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจา ก
คณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  

 หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนนิงานของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา  115 และ มาตรา  116  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
 พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 และ 
ขอ้ 45 ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และก าหนดให้บริษทั
ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของ       
ทุนจดทะเบียน  
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของก าไรสุทธิ    
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อยา่งไรก็ตามบริษทั
อาจจะก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได้ 
หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดงักล่าวมาใชเ้พื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษทัต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง       
ไม่เกินกว่าก าไรสะสมของงบการเงิน  
ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 59,607,481.00 บาท ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และบริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนท่ีไม่น้อยกว่าท่ี
กฎหมายก าหนดแล้ว  จึงงดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่าย         
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 เพื่อส ารองไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนใน
กิจการของบริษทั 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั  
งดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 เป็น        
ทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล โดยมี รายละเอียด ดังน้ี 
 

- งดจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมาย
เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

-   งดการจ่ายเงินปันผล เพื่อส ารองไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทั 
(การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น) 

 หมายเหต ุ                      มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
   และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น กรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
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 1. นายธนัวา  เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ 
 2. นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา  กรรมการอิสระ 
 3. นายสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกุล กรรมการ 
 4. นายวิชยั  บริสุทธนะกุล กรรมการ 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผา่นระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั   
ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายงับริษทั   
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีสรรหากรรมการ โดย
พิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติั
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและ                
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และได้
พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเร่ืองความสามารถในการให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระ ไดแ้ก่ 

 1. นายธนัวา  เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ 
 2. นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา  กรรมการอิสระ 
 3. นายสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกุล กรรมการ 
 4. นายวิชยั  บริสุทธนะกุล กรรมการ 
 ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 4 ท่าน ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคล

ท่ีผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษทัแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษทั และเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระ ทั้งน้ี 
ข้อมูลของบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงทีแ่นบมาด้วย 4   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัโดยผา่นกระบวนการ
กลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน             
ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง  
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 1. นายธนัวา  เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ 
 2. นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา  กรรมการอิสระ 
 3. นายสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกุล กรรมการ 
 4. นายวิชยั  บริสุทธนะกุล กรรมการ 
 ซ่ึงเป็นกรรมการรายเดิมท่ีต้องออกตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น 
          กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
 หมายเหตุ                       มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
   และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 2564 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22  ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เ บ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนด
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และ
นอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และการจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 
2564 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษทั
ภ าระหน้ า ท่ี ค ว าม รับผิ ดชอบของคณะกรรมการ  และ เพื่ อสะท้อน                                
ผลการปฏิบติังานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการ
อิสระประจ าปี 2564 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2564 ค่าตอบแทนปี 2565 

ประธานกรรมการบริษทั 440,000 บาท/ปี 440,000 บาท/ปี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 280,000 บาท/ปี 280,000 บาท/ปี 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 130,000 บาท/ปี 130,000 บาท/ปี 
ประธานกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 130,000 บาท/ปี 130,000 บาท/ปี 
กรรมการอิสระ 330,000 บาท/ปี 330,000 บาท/ปี 
กรรมการตรวจสอบ 180,000 บาท/ปี 180,000 บาท/ปี 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  80,000 บาท/ปี  80,000 บาท/ปี 
กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 
กรรมการ  180,000 บาท/ปี 180,000 บาท/ปี 

 

 

ต าแหน่ง โบนัส ปี 2563 โบนัส ปี 2564 

กรรมการอิสระ ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี งดจ่ายโบนสั 
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ทั้งน้ี ในปี 2564 และปี 2565 ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัประจ าปี ซ่ึง

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บโบนสัในฐานะกรรมการบริษทั 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และ
งดจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

  หมายเหต ุ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน      
 เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้

มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกรอบปีบญัชี 
และคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
ได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็น            
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
ผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยนั้นสังกดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกัน) โดยเห็นว่า
ผูส้อบบญัชีดงักล่าว มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพและได้
ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยดีเสมอมา รวมทั้งไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและ
อตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ 
เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชีและ
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัและ
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมี
ความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ 
1.  นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  และ/หรือ 
2.  นายณัฐวุฒิ  สันติเพช็ร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730  และ/หรือ 
3.  นางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874  
โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบบญัชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีของบริษทั ส านักงาน 
อีวาย จ ากดั เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 3 ปี 
โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ตามท่ีจ่ายจริง 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท) ปี 2564  ปี 2565  

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2,750,000  2,750,000  
(ไม่รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจากการสอบบญัชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยก าหนดเบิกจ่ายตามจริง) 
*ส าหรับค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจากการสอบบญัชี และค่าบริการอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงในปี 2564 รวมทั้งส้ิน 53,827.50 บาท 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
  หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดสนบัสนุน เพ่ือบรรจุให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืน 
  นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
 

 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทัฉบบัน้ี พร้อมส่ิงท่ีแนบมาดว้ย
และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.tpbigroup.com ในหัวขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” และเขา้ไปที่ 
“ขอ้มูลผูถื้อหุ้น”  
 ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือมอบฉันทะ
ให้แก่บุคคลใด  บุคคลหน่ึงเข้าร่วมประชุมผ่าน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)โปรดศึกษาขั้นตอนการมอบฉันทะ                     
การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ไดต้ามส่ิงที่แนบมาด้วย 8 โดยบริษทัจะเปิดระบบ
ลงทะเบียนย่ืนแบบค าร้อง ตั้งแต่วนัท่ี 18 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะเสร็จส้ินในวนัท่ี 23 เมษายน 2565 
 ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาขั้นตอน         
การมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Meeting) ได้ตามส่ิงที่แนบมาด้วย 8            
โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามส่ิงทีแ่นบมาด้วย 6 พร้อมแนบหลกัฐาน จดัส่งมายงับริษทั ภายในวนัท่ี 
18 เมษายน 2565 
 หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีต้องการให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม 
สามารถจดัส่งค าถามล่วงหนา้ไดท่ี้เลขานุการบริษทั Email address: company_secretary@tpbigroup.com  
 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวนั และเวลา ดงักล่าวขา้งตน้ 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                              ขอแสดงความนบัถือ  
 

      ลงช่ือ ........................................................ ประธานกรรมการ 
 

                               ( นายบรรจง   จิตตแ์จง้ )   
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท ทีพบีีไอ จ ากัด (มหาชน) หรือ TPBI 

 
 ประชุมเม่ือวันเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 เวลา  10.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้ น 5 อาคารส านักงานใหญ่                    
บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยก่อนเปิดการประชุม คุณบณัฑิต ประทุมตะ เป็นพิธีกร
ในท่ีประชุม ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึง “แนวทางปฏิบติัส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  หลงัจากนั้นไดท้บทวนวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบตามหนังสือเชิญ
ประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

                 และอนุมติัจ่ายเงินปันผล  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 1 ท่าน 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2563  

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 
โดยมีกรรมการบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

1. คุณบรรจง   จิตตแ์จง้  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

2. คุณสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกุล  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  

                                                     กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 

3. คุณกมล   บริสุทธนะกุล   กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 
4. คุณธนัวา   เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. คุณกฤษณ์   พนัธ์รัตนมาลา   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล/ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
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6. คุณปริญญา  ศนิวารวรุณ   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด    
         ค่าตอบแทน/ กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 
7. คุณวิชยั   บริสุทธนะกุล  กรรมการ 
8. คุณศกัด์ิสิทธ์ิ   บริสุทธนะกุล  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

      ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ (Flexibles) 
9. คุณสิทธิชยั  บริสุทธนะกุล  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

   ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ (Consumables)  
   

มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด 
 
ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุม   

1. คุณมทันา   จนัทร์หลง             ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
2. คุณลินดา   วชัระจารุกาญจน์    ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
3. คุณณัฐวุฒิ  สันติเพช็ร               ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

 
ตวัแทนผูถื้อหุ้น จ านวน 2 ท่าน เขา้ร่วมสังเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจดุนบัคะแนน  
(เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระ)  

1. คุณสุนนัทา  วชิรหตัถพงศ ์  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) 
2. คุณนฤชิต  ลือสุวรรณทศัน์   (ผูรั้บมอบฉนัทะ)  

 
หลงัจากนั้นพิธีกร ช้ีแจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติในแต่ละวาระ โดยจ านวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง      

ในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ การออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็วเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นดว้ย จะเก็บทั้งหมดหลงัจบการประชุม เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแล้ว  ในกรณีท่ี          
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ชูบตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรลงคะแนนให้เจา้หนา้ท่ีเก็บ เพื่อน าไปนบัคะแนนท่ีจดุ
นบัคะแนน 

บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง โดยการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะน าคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดงักล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และถือว่าคะแนนท่ีเหลือเป็น
คะแนนท่ี เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ซ่ึงเม่ือรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ท่ี
หนา้จอของห้องประชุมและจะแจง้สรุปมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป      

ส าหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทได้ก าหนดให้ลงคะแนนให้
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับวาระน้ีทั้งหมด ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
อยา่งไรก็ตามหากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณา
ในวาระถดัไปก่อน เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะแจง้
ให้ท่ีประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที  

และหากผูถื้อหุ้นมีประเด็นซักถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็นหรือข้อเสนอแนะอื่ น ๆ      
โปรดเสนอแนะภายหลงัการประชุมครบถว้นตามวาระแลว้ และกรุณาเขียนช่ือ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ย
ตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ทั้งน้ีเพ่ือความถูกตอ้งในการบนัทึกการประชุม โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมกระดาษค าถามไว้
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ส าหรับให้ท่านผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยท่านผูถื้อหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพ่ือให้ประธานฯ อนุญาตก่อนเม่ือ
ประธานฯ อนุญาตแลว้จะมีเจา้หนา้ท่ีไปรับกระดาษค าถามจากท่าน  

ทั้งน้ี บริษทับนัทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม โดยจะมีการเปิดเผยภาพและเสียงดงักล่าว ในช่องทางท่ีบริษทั
ก าหนดเพ่ือความโปร่งใส ตลอดจนน าส่งให้แก่หน่วยงานราชการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามความจ าเป็น กรณีมีผูถื้อหุ้นส่งค าถามมาล่วงหน้าหรือซักถามในท่ีประชุม จะมีการบนัทึกช่ือ นามสกุลของ
ท่านในรายงานการประชุมคร้ังน้ี 

ณ ขณะน้ีมีผูม้าร่วมการประชุมทั้งส้ิน 44 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น  265,485,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6840% 
แบ่งเป็น ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตวัเอง 17 ราย เป็นจ านวนหุ้น 245,223,900 หุ้น และผูถื้อหุ้นรับมอบฉนัทะ 27 ราย เป็นจ านวน 
20,261,800 หุ้น ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

จากนั้น คุณบรรจง จิตตแ์จง้ ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับและเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน) เป็นผูด้  าเนินการประชุมและ
มอบหมายให้ คุณบณัฑิต ประทุมตะ (พิธีกร) เป็นผูแ้จง้รายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดงัต่อไปน้ี   

 
วาระท่ี 1    พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
   บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 

เรียบร้อยแลว้ และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จึงไดน้ าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
(http://www.tpbigroup.com) เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข  
 
พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2563 ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงาน     
การประชุมดงักล่าว  

การลงมต ิ    วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ                     
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
วาระท่ี 2    พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  

คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัของบริษทัท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้
ในรายงานประจ าปี 2563 แลว้ พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
หน่วยธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ไดแ้ก่  
1.  Global Trading เป็นธุรกิจท่ีซ้ือมาเกือบ 2 ปี อยูท่ี่ประเทศองักฤษและออสเตรเลีย 
2.  Consumables เป็นธุรกิจเดิมท่ีท าถุงพลาสติก 
3.  Flexibles เช่นเดียวกนั เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีท ามาดั้งเดิม 
4.  Paper เป็นธุรกิจถุงกระดาษท่ีท าอยูใ่นประเทศองักฤษ  
 
ในปี 2563 ท ายอดขาย 5,425.55 ลา้นบาท เม่ือเทียบปี 2562 โครงสร้างรายไดค้ลา้ยกนั หลงัจากท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมทรานฟอร์ม
ธุรกิจมา 2-3 ปี โดยสัดส่วนรายได้กลุ่มใหญ่สุดมาจาก Garbage bags มีสัดส่วนรายได้ 31% เ พ่ิมขึ้ นจากปี 2562 โดย                                
Fruit & Vegetable Bags 5%  Vest Carriers 11% รายได้ใกล้เคียงเดิม ส่วน Soft loop 6% เพ่ิมขึ้ นจาก 3% Flat cut bags 4%       
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เท่าเดิม Multi-layer Blown Film 8% ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากพอร์ตรายไดโ้ดยรวมมีการขยายตวั Flexible Packaging 14%       
เท่าเดิม Paper 4% ลดลงเล็กน้อยเทียบกบั 5% Trading 9% ลดลงเล็กน้อยจาก 10%  และ Other ในเชิงเปอร์เซ็นต์ลดลงเหลือ 
8% จากเดิม 12% 
 
ในเชิง Demographic ประเทศไทยยงัเป็นตลาดส าคญั ท าสัดส่วนรายได ้32% จากเดิม 35% ออสเตรเลีย 16% เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
13% ญ่ีปุ่ นทรงตัวท่ี 6% อังกฤษลดลงเหลือ 10% จากเดิม 13% ผลกระทบจากโควิด  อเมริกาโตขึ้นจาก 22% เป็น 29%              
รับอานิสงส์ในดา้นดีจากโควิด ท าให้มีความตอ้งการถุงขยะ ถุงหูห้ิว เขา้มามากขึ้น เมียนมาร์ทรงตวั 2% เดิม 3% นิวซีแลนด์
ทรงตวัเป็น 3% เดิม 2% ประเทศอื่น ๆ ในเชิงเปอร์เซ็นตข์องพอร์ตปรับตวัลดลงเหลือ 2% จาก 6% เม่ือปีก่อน 
   
ในมุมของ Utilization Rate ใน 4 กลุ่มธุรกิจ  

• Consumables อตัรา Utilization Rate อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีคือ มากกว่า 80% ของทั้งหมด โดยสูงสุดในไตรมาส 3 อยู่ท่ี 
99.16% ท าให้ทั้งปีเฉล่ียอยูท่ี่ 89.06% 

• Multi-layer Blown Film ค่าเฉล่ีย Utilization Rate มากกว่า 80% เฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ 92.23% ถือว่าสูงกว่าปีก่อนหนา้ 
• Flexibles จากการขยายก าลังการผลิตในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ในปี  2563 ช่วงปลายปีเห็นการปรับตัวของอัตรา 

Utilization Rate ดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 47.94% เพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย ซ่ึงในปีน้ียงัท างานต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมอตัรา 
Utilization Rate ให้มากขึ้น 

• Paper มีส่วนของการยา้ยโรงงานและเพ่ิมก าลงัการผลิตทั้งปี 2563 อยูท่ี่ + 50% โดยเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ 53.50% 
 

ในส่วนของ Economy Factor ปัจจัยใหญ่ ๆ ท่ีส าคญั ปัจจัยแรกคือ น ้ ามัน ท่ีมีความผนัผวนตลอดปี เฉล่ียทั้งปีอยู่ท่ี 39.57 
เหรียญสหรัฐต่อบาเรล โดยรวมถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดี เน่ืองจากน ้ ามนัเป็นวตัถุดิบตน้ทางสัมพนัธ์กบัการขนส่งอยู่ในเกณฑ์ต ่า 
ขณะท่ีเมด็พลาสติกยงัมีความผนัผวน โดยช่วงตน้ปีอ่อนตวัลงก่อนปรับตวัเพ่ิมขึ้นในช่วงปลายปี แต่โดยรวมแลว้ HDPE อยูท่ี่
ประมาณ 880 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล และ LLDPE อยู่ท่ีประมาณ 867 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ซ่ึง 2 ชนิดน้ีเป็นวตัถุดิบหลกัท่ี
เราใช ้ค่าเฉล่ียถือว่าอยูใ่นเกณฑดี์ต่อการท าธุรกิจของบริษทั 

ในส่วนค่าเงิน 3 สกุลหลกั ท่ีตอ้งติดตาม โดย USD มีความผนัผวน 30 บาทในช่วงตน้ปี ก่อนแข็งตวัในช่วงปลายปี เฉล่ียทั้งปี
อยู่ท่ี 31.29 บาท/USD ถือว่าเป็นกลาง ๆ มีผลต่อผลประกอบการในปีท่ีผ่านมา ส่วน MMK ท่ีมีการแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งปี เป็น
ผลดีต่อธุรกิจ เน่ืองจากมีการน าเขา้วตัถุดิบและขายในประเทศเป็นหลกั เฉล่ียทั้งปีอยู่ท่ี 1,376.02 MMK/USD และ GBP มีการ
ลงทุนในบริษทัลูกในประเทศองักฤษ + 40 บาท/GBP เฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ 40.15 บาท/GBP  

ภาพรวม Operation ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ยอดขายเติบโตขึ้น จาก 5,011 ล้านบาท, 5,364 ล้านบาท และ 5,426 ล้านบาท
ตามล าดบั ส่วนของ Gross Profit และ Net Profit ในช่วงท่ีผ่านมาปรับตวัดีขึ้นตามล าดบั โดย Gross Profit จากปี 2561 อยู่ท่ี 
5.78%  มาเป็น 9.35% ในปี 2562 และในปี 2563 อยู่ท่ี 14.76% เป็นผลสะทอ้นมาท่ี Net Profit จากติดลบ 4.53% เป็นติดลบ 
1.03% และขึ้นมาเป็นบวกท่ี 3.23%  



                        หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565      ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 
 

 

หากมองในมุมของบการเงินรายบรรทดัเปรียบเทียบปี 2562 กบั 2563 ภาพรวมดีขึ้นทั้งหมด มีตวัเลขท่ีติดลบแต่เป็นเร่ืองดีคือ 
Cost of Sale โดยรวมท าให้ Net Income กลบัมามีก าไรท่ี 175.4 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 416.47% Earning per share อยูท่ี่ 0.43 สตางค ์
เทียบกบัติดลบ 0.08 สตางค ์จากงบการเงินรวมดีขึ้น 637.50% ปัจจยัท่ีท าให้ผลประกอบการดีขึ้นมาจากตน้ทุนดีขึ้น เน่ืองจาก
เป็นโรงงานท่ีผลิตเป็นหลกั โดย Cost of Goods Sold ดีขึ้น 243 ลา้นบาท ตามมาดว้ยยอดขายดีขึ้น 27.2 ลา้นบาท ท าให้ผล
ประกอบการเปล่ียนจากขาดทุน 55.4 ลา้นบาท เป็นก าไร 175.4 ลา้นบาท ดงักราฟ 

 

ในมุมของ Balance Sheet ปี 2563 เติบโตขึ้นจากปี 2562 โดย Asset จะกลบัไปใกลเ้คียงกบัปี 2561 ซ่ึง Liabilities and Equity 
Breakdown หลกั ๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นคือ ทุนท่ีมาจากก าไรท่ีเพ่ิมขึ้น หน้ีสินเพ่ิมบา้งตามความจ าเป็นในการขยายก าลงัการผลิต จะเห็น
ว่า Gross Debt to Equity ปรับตวัลดลงจาก 0.70X เหลือ 0.64X และ Net Debt to Equity ปรับลงจาก 0.63X เหลือ 0.56X คือ 
เอาเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียลบดว้ยเงินสดท่ีมีในมือ Current Ratio ปรับตวัดีขึ้นเล็กน้อย จาก 1.02X เป็น 1.08X และ Cash on Hand 
ปรับขึ้นเลก็นอ้ยจาก 154 ลา้นบาท เป็น 213 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2563 
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Outlook ในปี 2564 ดงัน้ี 

• Consumable Products ท่ีแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ T-Shirt Bags ท่ีเป็นธุรกิจดั้งเดิมของ TPBI มองว่า
ความตอ้งการคงจะลดลงจากความกงัวลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปี 2563 ความตอ้งการกลบัเพ่ิมขึ้นมาเพราะโควิด แต่ปีน้ีคง
จะกลบัมาเร่ืองของความกงัวลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทัมีท าทั้งในส่วนธุรกิจท่ีปรับผลิตภณัฑ์ไปเป็นสินคา้อื่น ๆ 
เช่น Reusable Bags และ Garbage Bags ในขณะเดียวกนับริษทัไดท้  าโครงการ วน ท่ีเร่ิมมาประมาณ 2 ปีกว่า ไดรั้บ
การตอบรับท่ีดีจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภค ผูค้า้ปลีก ส่วนราชการ ท าให้เรามีจุดรับเศษ
พลาสติกใช้แลว้ประมาณ 400 จุดทัว่ประเทศ มีโครงการท่ีร่วมมือกบัองคก์รขนาดใหญ่ เช่น Siam Cement Group 
(SCG) และ World Wildlife Fund (WWF) ซ่ึงเป็นหน่ึงในองค์กรของสหประชาชาติท างานด้านส่ิงแวดล้อมและ   
สัตวป่์าร่วมมือกนัเปิดจุดรับท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจุดแรกท่ีท างานร่วมกบัเทศบาลเมือง โดยน าพลาสติกมา 
Recycle เป็นถุงและ Upcycling เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่า มี Facebook Fan Page : Wontogether ขอให้ช่วยกนัติดตาม 
แม้ว่าความต้องการ T-shirt จะลดลง แต่บริษทัมีการท างานทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงปรับพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
ส่งเสริมการ Recycle ให้มากขึ้น  

• Reusable Bags บริษทัไดป้รับจาก T-Shirt Bags มาประมาณ 2-3 ปี ความตอ้งการเพ่ิมเร่ือย ๆ ในปีน้ี ส่วน Garbage 
Bags ปีก่อนความตอ้งการดี แต่ปีน้ีจะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติซ่ึงไม่ไดแ้ย่ มีการท างานส่วนขยายตลาดหาลูกคา้ใหม่เขา้
มาในพอร์ต ส่วนถุงพลาสติกชนิดอื่น ๆ ได้ปรับไปหลายชนิด เช่น ถุงส าหรับใส่ผักผลไม้หรือถุงท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร โดยรวมมองว่าความตอ้งการเติบโตต่อเน่ือง ซ่ึงทีมงานมีการปรับก าลงัการผลิตเพื่อตอบรับใน
ส่วนน้ี  

• Flexible Packaging ท่ีมี 2 กลุ่มธุรกิจหลกั คือ Multilayer Blown Film ซ่ึงเป็นกลางน ้าของห่วงโซ่ของธุรกิจ Flexible 
Packaging มองว่าความตอ้งการในปีน้ียงัแข็งแรง Utilization Rate อยู่ในเกณฑ์ดี แต่อาจจะมีแรงกดดนัจากตน้ทุน
เน่ืองจากราคาเมด็พลาสติกปรับตวัตั้งแต่ปลายปีท่ีแลว้ ในปีน้ีอาจมีความผนัผวนได ้ราคาเม็ดพลาสติกอาจเร่ิมปรับ
ลดลงในช่วงท่ีเหลือของปี ขณะท่ี Flexible Packaging ขายในประเทศเป็นหลกั เศรษฐกิจยงัถูกแรงกดดนัหลายดา้น 
โดยเฉพาะเร่ืองโควิดท าให้การท่องเที่ยวยงัไม่สามารถกลบัมาไดส่้งออกไม่ไดเ้ตม็ท่ีมองว่าค่อนขา้งทรงตวั เน่ืองจาก
เรายงัควบคู่ไปกบัของกินของใช ้เศรษฐกิจเป็นอยา่งไรก็ยงัตอ้งกินตอ้งใช ้ตลาดยงัทรงตวัแต่บาง Sector ยงัเติบโตได ้
เช่น คอสเมติก ท่ีเราไดเ้ร่ิมเขา้ไปตั้งแต่ปีท่ีแลว้ก็เร่ิมมีลูกคา้มากขึ้น เราเร่ิมท าในส่วนของ Recycle มีออกตลาดแลว้ 
เป็นเทรนดห์ลกัท่ีประเทศเราเร่ิมตามทางยโุรปซ่ึงเขาไดน้ าหนา้เร่ืองน้ีไปแลว้ 

• Paper Bags ในช่วงตน้ปี มองว่าอาจจะไม่ไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากตอนน้ีมี 2 ตลาดใหญ่คือ Fast Food Service พวก
แฮมเบอร์เกอร์ กบัส่วนของ Store Baked เบเกอร่ีท่ีอบขาย โดยมองว่า Fast Food Service มีการเติบโตต่อเน่ืองจาก
การลงเคร่ืองจกัรใหม่ ส่วนเบเกอร่ีท่ีอยู่ในห้างยงัมีแรงกดดนัจากเร่ืองโควิด ในประเทศองักฤษมีทิศทางท่ีดี  ตวัเลข   
ผูติ้ดเช้ือนอ้ยลง คาดว่าจะเกิดภูมิคุม้กนัหมู่ในประเทศ จะคอ่ย ๆ  คลายแบบค่อยเป็นค่อยไป แนวโนม้คร่ึงปีหลงัน่าจะ
ดีขึ้นหากประเทศองักฤษสามารถฟ้ืนจากโควิดได ้ 

• Global Trading มองว่า Demand จะค่อย ๆ ฟ้ืนตามล าดบั ในประเทศองักฤษและประเทศออสเตรเลีย แต่มีแรงกดดนั
เหมือนกบั Consumables คือ ค่าระวางเรือและ Supply ของเรือ จากเหตุการณ์คลองสุเอซเพ่ิงคล่ีคลาย โดยเรือถูกยึด
ไว ้เจา้ของเรือตอ้งจ่ายเงินชดเชยและเร่ืองการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์จึงตอ้งจบัตาดูอยา่งใกลชิ้ด แต่มีสัญญานท่ีดี
บา้งแบบค่อยเป็นค่อยไปคงไม่ไดร้วดเร็วมากนกั  
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หลงัจากนั้นไดใ้ห้ขอ้มูลเพ่ือย  ้าถึงจุดยืนตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันของกลุ่มบริษัท TPBI ให้แก่ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบ โดยในปี 2563 บริษทัได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการท างาน ซ่ึงมีเน้ือหาและแนวปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และได้ด าเนินการส่ือสารให้พนักงานรับทราบผ่านโปรแกรมทบทวนความรู้ประจ าปี           
มีพนกังานท่ีผา่นการอบรมความรู้ดงักล่าวแลว้ จ านวน 91% ของจ านวนพนกังานทั้งหมด 
  
พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและ 
   การเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2563 
การลงมต ิ    วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ                                 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

วาระท่ี 3    พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และได้
จดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 39 ก าหนดให้บริษทัจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปี
บัญชี เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี พร้อมเรียนเชิญ คุณกมล บริสุทธนะกุล 
(ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) สรุปสาระส าคญัเก่ียวกบังบการเงินให้ท่ีประชุมรับทราบ ดงัน้ี 
 

รายการ 
บาท 

ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพยร์วม 4,657,631,891.00 5,014,211,413.00 
หน้ีสินรวม 2,304,401,866.00 2,456,961,816.00 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,353,230,025.00 2,557,249,597.00 
รายไดร้วม 5,363,858,299.00 5,425,546,761.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (55,427,661.00) 175,416,590.00 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.08) 0.43 

 
พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี รวมถึง
ไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

การลงมต ิ  วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงขอให้
ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏผล         
การนบัคะแนนเสียง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติไดด้งัน้ี 
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มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 265,488,702 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (48 ราย) 265,488,702 100.0000 

                           หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 4 ราย รวม 3,002 หุ้น โดยมีผูถื้อรวมทั้งหมด 48 ราย 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมติังบการเงินของ

บริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
 ตามมาตรา 115 และมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44, 45 ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และก าหนดให้บริษทั
ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษทัอาจจะก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนด
ขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดงักล่าว มาใชเ้พื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน
ของบริษทัต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่เกินกว่าก าไรสะสมของงบการเงิน  
 ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 238,086,648 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทัมีทนุ
ส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ จึงงดจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจ าปี 
2563 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดใ้ห้รายละเอียดและเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 
ก าไรสุทธิ (บาท) 21,642,957.00 238,086,648.00 
ก าไรจากการด าเนินงาน (บาท) 40,257,096.00 313,413,215.00 
จ านวนหุน้ (หุ้น) 416,879,900.00 416,879,900.00 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.57 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.00 0.25 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 0.00 104,219,975.00 

 
 



                        หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565      ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 
 

พธิีกร          คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณางดจดัสรรเงินก าไรส าหรับ       
ผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมติัจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- งดจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนไม่
นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

- จากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 
238,086,648.00 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ        
0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 104,219,975.00 บาท หรือเท่ากบั 43.77% ของก าไรสุทธิตาม   
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากตอ้งส ารองก าไร
สุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษทัต่อไป โดยก าหนดรายช่ือ      
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 และก าหนดวนัจ่ายเงิน     
ปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 (โดยการให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน 
เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น) 

 

การลงมต ิ     วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงขอให้       
ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมติัจ่ายเงินปันผล ซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติไดด้งัน้ี 

 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 265,488,702 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (48 ราย) 265,488,702 100.0000 

   
มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมติังดจดัสรรเงินก าไร 
 ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมติัจ่ายเงินปันผล   
    
วาระท่ี 5      พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17  ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น กรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นายบรรจง จิตตแ์จง้      กรรมการอิสระ 
2. นายศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
3. นายสิทธิชยั     บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
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   ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี             
1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีสรรหา
กรรมการ โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงตอ้งมีคุณสมบติั
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเร่ืองความสามารถในการให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณา
เลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 

1. นายบรรจง จิตตแ์จง้      กรรมการอิสระ 
2. นายศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
3. นายสิทธิชยั     บริสุทธนะกุล      กรรมการ 

                 ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลท่ีผ่านกระบวนการ
กลัน่กรอง และพิจารณาอยา่งรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั และเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระ   
ประธานฯ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผมและกรรมการอีก  2 ท่าน 
ขอออกจากท่ีประชุมก่อน จนกว่าจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จส้ิน โดยขอมอบหมายให้ คุณปริญญา 
ศนิวารวรุณ (ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) ท าหนา้ท่ีเป็นประธานฯแทนในวาระน้ี 

พธิีกร       คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัโดยผา่นกระบวนการกลัน่กรอง และเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแลว้เห็นว่า กรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิมท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

      1. นายบรรจง        จิตตแ์จง้               กรรมการอิสระ 
    2. นายศกัด์ิสิทธ์ิ    บริสุทธนะกุล   กรรมการ 
    3. นายสิทธิชยั      บริสุทธนะกุล     กรรมการ 

การลงมติ    วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
พธิีกร           ส าหรับการพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัไดก้ าหนดให้ลงคะแนน

เป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับวาระน้ีทั้งหมด ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
โดยจะอ่านรายช่ือกรรมการแต่ละท่าน พร้อมขอคะแนนโหวต ซ่ึงหากท่านใดเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง ไดโ้ปรดยกมือดว้ยครับ เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดไ้ปเก็บบตัรลงคะแนน   

จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ประจ าปี 2564 เป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทุกความเห็นโดยเร่ิมจากไม่เห็นดว้ย        
งดออกเสียง และเห็นดว้ย ปรากฏผลนบัคะแนนเสียงซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 
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นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ  

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,951,202 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (48 ราย) 265,951,202 100.0000 

  
 

นายศักด์ิสิทธิ์ บริสุทธนะกุล  กรรมการ  

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 231,917,302 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม ( 48 ราย) 231,917,302 100.0000 

 
นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 231,988,702 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม ( 48 ราย) 231,988,702 100.0000 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายบรรจง จิตตแ์จง้ , นายศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล และนายสิทธิชยั บริสุทธนะกุล กรรมการ
ท่ีตอ้งออกตามวาระ ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และไดเ้ชิญทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้สู่ท่ี
ประชุม 

 
วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัติเพิม่จ านวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน 
    เน่ืองด้วยบริษทัมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจท่ี            
มีความหลากหลายมากขึ้น และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์สู่การเจริญเติบโตในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จึงไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัจากจ านวนกรรมการบริษทัใน
ปัจจุบนั 9 ท่านเป็น 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลท่ีมี
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ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั 
พธิีกร คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถว้น จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการ 
จ านวน 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่านเป็นจ านวน 10 ท่าน รวมทั้งอนุมติัมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจ
ของบริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการต่อหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจด
ทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของบริษทัเสร็จสมบูรณ์  

การลงมติ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามเพ่ิมเติม  
 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิ (ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง) 
ถาม  เหตุผลท่ีเพ่ิมกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน 
ตอบ    (ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน) บริษทัมีนโยบายหาผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ทางประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารท่านเดิมและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นว่าถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ี
ทางบริษทัตอ้งมี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารท่านใหม่ เพื่อพฒันาบริษทัให้เขา้สู่ยุคถัดไป คณะกรรมการ    
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใช้เวลาในการสรรหาและด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมาขออนุมัติ       
ท่านผูถื้อหุ้นขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่านใหม่ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัดว้ย 

 

คุณสุพตัรา สิทธิชัย (ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง) 
ถาม  ขอทราบประวติักรรมการท่านใหม่ 
ตอบ  (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) ขออนุญาตช้ีแจงประวติักรรมการท่านใหม่ในวาระถดัไป 
 
หลงัจากนั้นจึงไดข้อให้ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ปรากฎผลนับ
คะแนนเสียง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติไดด้งัน้ี   
 
 

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 265,488,702 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม ( 48ราย) 265,488,702 100.0000 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติัให้เพ่ิมจ านวน
กรรมการบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน 
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วาระท่ี 7   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน  
  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัจ านวน 1 ท่าน จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้ าเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ประวติัการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลา
ให้บริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาน าเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมัติแต่ งตั้ งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ท่าน คือ                  
นางสาวชมยัพร เอ้ือไพโรจน์กิจ ในต าแหน่งกรรมการ เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบติัของกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้
รวมทั้ ง เ ป็นผู ้มี วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์ซ่ึงจะสามารถช่วยให้บริษัท ก้าวหน้า มีความยั่ง ยืนและ                     
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงการเพ่ิมจ านวนกรรมการคร้ังน้ี ส่งผลให้บริษัทมีจ านวนกรรมการบริษัทรวมทั้งส้ิน 10 ท่าน 
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการบริหาร 5 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน 
  ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัดงักล่าว ไดผ้่านความเห็นชอบ
ตามหลกัเกณฑ์กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวงัของคณะกรรมการบริษทัแล้ว ซ่ึงเป็นผูมี้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  
พธิีกร  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ ซ่ึงการ

พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการนั้นเป็นไปตามกระบวนการสรรหาท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้และจากการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ืออย่างละเอียด รอบคอบ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการ มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั มีจรรยาบรรณ วิสัยทศัน์ และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร มีความเต็มใจและพร้อมท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเดียวกนักบับริษทัท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้ ง           
นางสาวชมัยพร เอ้ือไพโรจน์กิจ รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั
มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแกไ้ข
เปล่ียนแปลงกรรมการของบริษทัเสร็จสมบูรณ์ 

การลงมติ  วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ไดใ้ห้รายละเอียดประวติัของ คุณชมัยพร เอือ้ไพโรจน์กิจ ดงัน้ี 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  อาย ุ59 ปี   
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัตกิารฝึกอบรม 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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 -  ปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 - หลกัสูตร Remuneration Management, Hay group 
 - หลกัสูตร Entrepreneurship & Innovation Program,IESE Business School 
 - หลกัสูตร Advance Management Practice, IESE Business School 
 - หลกัสูตร Basics in International Management, Henkel Academy 
 - หลกัสูตร Top Step Leadership Management I II III, V Challenge 
 - หลกัสูตร Unleash the Power Within, Tony Robbins 
 - หลกัสูตร Compliance Training Workshop  
 - หลกัสูตร Professional Selling Skills, MHI Global 
ประสบการณ์ท างาน 
ปี 2559 – 2563  ผูจ้ดัการทัว่ไป (อาเซียน) Kimberly-Clark Professional  
ปี 2556 – 2558  กรรมการผูจ้ดัการ (APAC)  Infiana (เดิมช่ือ Huhtamaki Films)  
ปี 2533 – 2555  ประธานประเทศไทย Henkel  
ปี 2531 – 2532  หวัหนา้งานขาย East Asiatic  
ปี 2528 – 2530  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย Creation Center 
 
คุณสุพตัรา สิทธิชัย (ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง) 
ถาม   ก่อนหนา้น้ีไม่ทราบว่าผา่นงานท่ีไหนมาบา้ง เน่ืองจากประวติันอ้ยมาก    
ตอบ    (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) ขอให้ คุณชมยัพร เอ้ือไพโรจน์กิจ แนะน าตนเองเพ่ิมเติม  
 

ถาม   เป็นคนของ TPBI มาก่อนหรือไม่ 
ตอบ   (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) ไม่ใช่คนของ TPBI  
ตอบ     (คุณชมยัพร) ไดช้ี้แจงประวติัการท างานในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา เปล่ียนงานมา 5-6 บริษทั ส่วนใหญ่เป็น

บริษทัขา้มชาติ โดยเร่ิมตน้จากบริษทัไทย คือ วอเตอร์ทรีทเมน้ท์ อยู่ท่ีนั่น 3 ปี และไดรั้บประสบการณ์   
ดา้นการขายจากท่ีนั่นมามากทีเดียว หลงัจากนั้นมุ่งมัน่ไปสู่ลูกจา้งมืออาชีพเพ่ือเติบโตไปเป็นผูบ้ริหาร      
มืออาชีพ จึงเข้าไปท างานท่ีบริษทั  East Asiatic เป็นบริษทัข้ามชาติท่ีมีอายุ 100 กว่าปีและอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ในขณะนั้น ท าหน้าท่ีฝ่ายขายเช่นเดิมแต่รายการสินคา้เปล่ียนไป ซ่ึง East Asiatic เป็นตวัแทน
จ าหน่ายหลกัของ ICI ซ่ึงในจุดนั้นไดเ้รียนรู้การท างานของบริษทัขา้มชาติ ดว้ยระบบต่าง ๆ ท่ีเขามี เขาถึง
ไดอ้ยู่มาถึง 100 กว่าปี ถือว่าเป็นบริษทัท่ีให้ความรู้ในสายการด าเนินงานจริง ๆ ค่อนขา้งมาก ขณะนั้นมี
ปัญหาท่ีว่าเม่ือบริษทัเป็นผูข้ายอย่างเดียวจะไม่มัน่คง เม่ือธุรกิจเติบโตบริษทัจะตอ้งท าเอง จึงหันเหไปท่ี
บริษัท Henkel ซ่ึงขณะนั้ น Henkel เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ East Asiatic การเงินแข็งแรงมีประวัติ                  
อนัยาวนาน 100 กว่าปีเช่นเดียวกนั มีโรงงานท่ีผลิตของตนเอง มีทีมบริหารของตนเอง ขณะนั้นมีความ
มัน่คงอยูแ่ลว้มาชกัชวนให้เขา้ไปท างานและอยูท่ี่นัน่นานถึง 20 ปี 

    ซ่ึงไม่รู้สึกว่านานเพราะบริษทัขยายกิจการเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ตอนเขา้ไปเป็นผูจ้ดัการขายและเติบโตมาดว้ย
การแสดงผลงานและการให้โอกาส เป็นบริษทัสัญชาติเยอรมนัท่ีใจกวา้งมาก เปิดรับผูมี้ความสามารถ
ตนเองจึงไดเ้ขา้ไปอยู่ในวฒันธรรมของเยอรมนัท่ีมีผูช้ายเยอะกว่ามาก ตนเองเป็นผูห้ญิงก็ดีใจท าให้เขา
ยอมรับไดว่้าเป็นคน Local ท่ีสามารถขึ้นมาเป็น MD ได ้ในเอเชียแปซิฟิกดิฉันเป็นคนแรกท่ีเป็นคนไทย 
ก่อนหน้าน้ีเป็น MD ท่ีส่งมาจากส านักงานใหญ่ ท่ีดีใจมากกว่านั้นคือไดส้ร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ซ่ึงมี



                        หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565      ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 
 

ความรู้ความสามารถขึ้นมาบริหารได ้ไม่ถูกผกูขาดดว้ยคนต่างชาติ จริง ๆ แลว้เรามีความสัมพนัธ์ลึกซ้ึงกบั
ตลาดของเรา เรารู้มากกว่าต่างชาติมีความมุ่งมัน่มองระยะยาวท าให้บริษทัเติบโตมากขึ้นเร่ือย ๆ ก่อนท่ีจะ
ออกมาสามารถท าตวัเลข 20 ลา้นยโูรขึ้นไปเป็น 100 กว่าลา้นยโูร ถือว่าโชคดีท่ีบริษทัมีการเงินท่ีแขง็แกร่ง
และซ้ือกิจการเข้ามาควบรวมไม่ต ่ากว่า 6-7 คร้ัง และมี 3 บริษัท 5 Location ท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน
พอสมควร ถือว่าเป็นการท างานท่ียาวนานมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายน่าจะครอบคลุมประสบการณ์ทุก
อย่างในเชิงบริหารจดัการ ทางดา้นงานขายหน้าบา้นและดา้นหลงัโรงงานท่ีมีความหลากหลายมาก เม่ือถึง
จุดสูงสุดแลว้ของ Henkel ประเทศไทย จึงไปท างานท่ี Kimberly-Clark ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีซ้ือกาวจาก Henkel 
เม่ือเขา้ไปจบัตลาดท่ีอินโดจีนก่อนคือ ไทย และ CLMV หลงัจากนั้น 1 ปี ไดรั้บการโปรโมทขึ้นมาคุมกลุ่ม
อาเซียนทั้งหมด โดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบจึงไดข้ึ้นมาด ารงต าแหน่งน้ี และท าผลงาน
ไดค้่อนขา้งดีเย่ียม จนกระทัง่ก่อนโควิดมา 1 ปี มีการแนะน าให้รู้จกักบัท่านประธานฯ จึงไดพู้ดคุยกนัมา
และคิดว่าน่าสนใจ รวมทั้งประสบการณ์ความสามารถท่ีมีอยู่ก็น่าจะเติมเต็มให้ผูบ้ริหารท่ีน่ีได ้เพื่อให้
กิจการเจริญเติบโตและเป็นสากลมากขึ้น ส าหรับทีมน้ีมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วมีการเติบโตมากับ
ครอบครัวและรู้จกัธุรกิจเป็นอยา่งดี มีความสามารถค่อนขา้งมากอยูแ่ลว้ มีรูปแบบการท างานท่ีเป็นระบบมี
ความเป็นสากลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น การมองหาธุรกิจใหม่ ๆ ในองคร์วมจึงคิดว่าจะช่วยเสริมสร้าง
ทีมให้แข็งแกร่งขึ้นได้ในการบริหารจัดการของ TPBI โดยรวม และท่ีลาออกจาก Henkel เน่ืองจากถึง
จุดสูงสุดแลว้และเพ่ือเปิดทางให้ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ งานส่วนใหญ่เป็นงานประจ าท่ีเร่ิมไม่มีความทา้ทาย จึง
ตอ้งการออกมาสร้างอะไรใหม่ ๆ ซ่ึงไดป้ระโยชน์ทั้งบริษทัและทั้งเราดว้ย 

 

ถาม   ช่วยแสดงวิสัยทศัน์ต่อ TPBI และเศรษฐกิจโลก 
ตอบ    (คุณชมยัพร) ทีมผูบ้ริหารของ TPBI เป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญมาก พิสูจน์มาแลว้ถึง 40 ปี พาบริษทั

เติบโตไดถึ้ง 5 พนักว่าลา้นบาท และน าบริษทัเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเม่ือการคา้ตอ้งไป       
ทัว่โลกไม่ไดอ้ยู่ในประเทศไทย จึงตอ้งปรับโครงสร้างการท างานภายในให้เหมาะสม ต่อไปมองลกัษณะ
ของการแข่งขันซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้มีวิสัยทัศน์ ท่ีกว้างไกลมองไปข้างหน้า จึงใช้ความรู้
ความสามารถจากบริษทัขา้มชาติเขา้มาช่วยเติมเตม็และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ยงัมีอยู ่คิดว่ามีความต่างท่ี
สามารถมาเติมเตม็ให้สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  

 

ถาม    ช่วยแสดงวิสัยทศัน์จะน าพา TPBI ไปในทิศทางใด 
ตอบ       (คุณชมยัพร) TPBI ท าไดดี้มาในระดบัหน่ึงถือเป็นผูน้ าด้านบรรจุภณัฑ์อยู่แลว้ ท าไดม้ากกว่าคือท าให้

แข็งแรง โดดเด่นและยัง่ยืนย่ิงขึ้น ทั้งน้ีตอ้งรู้จกัว่าตอ้งต่อยอดอย่างไรดว้ย เพราะของเก่าอาจมี Disruption 
เกิดขึ้นมา ตอ้งวางแผนระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว จึงตอ้งช่วยทีมงานท ากลยุทธ์เพื่อไปในทิศทางท่ีท า
ให้พอร์ตลูกคา้ของเรา มีความแขง็แรงมากขึ้น ก าไรตอ้งดีขึ้น ผลก าไรบริษทัก็ตามมาสู่ผูถื้อหุ้น พนกังานก็
มัน่คง ช่วยกนัสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด โดยอยูใ่นช่วงเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือผลกัดนั
บริษทัไปขา้งหนา้ไดดี้และยัง่ยืน 
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คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิ (ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง) 
ถาม    โอกาสท่ีจะมี New Product ให้ TPBI หรือไม่ 
ตอบ   (คุณชมยัพร) New Product ทีมงานคุยกนัเกือบทุกวนั ธุรกิจเราให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มมาก ๆ และ

ท าอย่างต่อเน่ืองถึงไดม้าจาก 1 ธุรกิจ สู่ 4 ธุรกิจในทุกวนัน้ี เน่ืองจากวิสัยทศัน์นั่นเอง ต่อไปตอ้งโตให้
มากกว่าน้ีและมองไปขา้งหนา้เพ่ิมเติม ทิศทางของบริษทัมาคอ่นขา้งถูกทางแลว้กบักระแสท่ีหมุนไปไดเ้ร็ว
มากในปัจจุบนั ทั้ง 4  ธุรกิจหลกัท่ีมีอยู่นั้นเราสามารถท าให้แข็งแกร่งไดใ้นระดบัหน่ึงและไม่ไดปิ้ดกั้นท่ี
จะขยายตวัต่อไปขา้งหนา้ไดม้ากกว่าน้ี 

  
ถาม    เสน่ห์ของ TPBI ท่ีท าให้ท่านร่วมเป็นหน่ึงในกรรมการบริษทัของ TPBI 
ตอบ   (คุณชมัยพร) ขอบคุณกรรมการท่ีเปิดโอกาส มีการคุยกันเกือบปีก่อนเข้ามาร่วมงาน ตัดสินใจไม่ง่าย               

ท าความคุน้เคย อย่างแรกท่ีชอบคือ รู้สึกชอบครอบครัวน้ีมีทศันคติ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
มุ่งมัน่ท าให้บริษทั ผูถื้อหุ้น คู่คา้ ประสบความส าเร็จไปดว้ยกนั เห็นไดช้ดัว่ามีความจริงใจ มีความมุ่งมัน่
พาบริษทัไปสู่ระดบัสากลไดใ้นรุ่นต่อไป รุ่นแรกท ามาไดดี้ ลูกคา้เราอยูต่่างประเทศเยอะแต่เคา้มองไกลไป
กว่านั้น ต่อไปไม่มีพรมแดนเน่ืองจากโลกดิจิทลัเขา้มา และมีเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเขา้มา จริง ๆ ในรุ่นท่ี 2 ก็
บริหารงานไดดี้อยู่แลว้ค่อนขา้งมีทศันคติเชิงบวกและมีการยอมรับว่าจริง ๆ แลว้ความเป็นสากลน่าจะ       
มีมืออาชีพ ท่ีผ่านบริษทัขา้มชาติเขา้มาเสริมทีม เขาไดเ้รียนรู้เราก็ไดเ้รียนรู้ต่างเติมเตม็กนัและกนั ดิฉันมา
จากบริษทัขา้มชาติอาจไม่รู้ระบบเถา้แก่ แต่จริง ๆ เป็นอะไรท่ีเขา้กบัค่านิยมองคก์ร ท่ีมีขอ้หน่ึงบอกว่า คิด
อย่างเถา้แก่ท าอย่างมืออาชีพซ่ึงตอบโจทยแ์ละลงตวัท่ีสุด ดูแลว้ทศันคติตรงกนัเคมีตรงกนัและน่าจะมี     
การบริหารจดัการท าร่วมกนัไดดี้ จึงเป็นเหตุผลท่ีตดัสินใจเขา้มาร่วมงานกบั TPBI 

 

   หลงัจากนั้นประธานฯไดก้ล่าวเสริมในฐานะท่ีเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระว่า การสืบทอด
ต าแหน่งไดถู้กถามมาตั้งแต่ก่อนเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉพาะคุณสมศกัด์ิผูน้ าครอบครัวเร่ิมมีอายุมาก         
มีค  าถามอยู่ตลอดว่าเป็นบริษทัมหาชนและต่อไปจะเป็นอย่างไร จึงรับปากว่าเม่ือถึงเวลาจะพฒันาผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ
เหมาะสมเขา้มาบริหาร ซ่ึงผมในฐานะกรรมการอิสระและเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด ไดเ้คยพูดคุยปรึกษากบัผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่และท่ีน่ายินดีคือเป็นด าริของคุณสมศกัด์ิและครอบครัว ท่ีมองว่าหากตอ้งการเป็นบริษทัขา้มชาติเป็นบริษทัมหาชน ตอ้ง
เลือกคนท่ีเหมาะสมไม่ไดม้องเฉพาะคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ว่าผูบ้ริหารรุ่น 2 ไม่เก่งแต่ยงัมีเวลา ผูบ้ริหารรุ่น 2 
ยงัมีอายไุม่มาก ประสบการณ์ยงันอ้ยท่ีจะดูแลกิจการขา้มแดน เป็นเร่ืองน่ายินดีในฐานะกรรมการอิสระรู้สึกดีใจมาก นอ้ยคร้ัง
ท่ีเจา้ของเดิมจะบอกว่าช่วยหามืออาชีพเขา้มาดูแลบริษทัไดห้รือไม่ บริษทัน้ีไม่ใช่ของครอบครัวแต่เป็นบริษทัมหาชน และ    
จึงถือโอกาสน้ีขอบคุณคุณสมศกัด์ิและครอบครัว  
 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  จึงขอให้ผู ้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ท่าน คือ                   
คุณชมยัพร เอ้ือไพโรจน์กิจ โดยในวาระน้ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งเก็บบตัรลงคะแนนทั้ง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ปรากฎ
ผลนบัคะแนนเสียง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติไดด้งัน้ี   
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มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 265,488,702 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม ( 48 ราย) 265,488,702 100.0000 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ
เขา้ใหม่ จ านวน 1 ท่าน คือ คุณชมยัพร เอ้ือไพโรจน์กิจ  

 
วาระท่ี 8   พจิารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  
   เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 1 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิ จ า รณาอ นุมั ติ เ ป ล่ี ยนแปลงร าย ช่ื อและจ านวนกรรมการผู ้ มี อ  าน าจลงล าย มื อ ช่ื อแทนบ ริษั ท  จ าก เ ดิ ม                                                             
“นายสมศัก ด์ิ  บ ริ สุทธนะกุล , นายวิชัย  บ ริ สุทธนะกุล , นายกมล บริ สุทธนะกุล , นายศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  บ ริ สุทธนะกุล ,                                   
นายสิทธิชยั บริสุทธนะกุล, สองในห้าคนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

 

โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน  “นายสมศักด์ิ บริสุทธนะกุล , นายวิชัย บริสุทธนะกุล , นายกมล บริสุทธนะกุล ,                       

นายศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล, นายสิทธิชยั บริสุทธนะกุล, นางสาวชมยัพร เอ้ือไพโรจน์กิจ สองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั”  

    รวมทั้งอนุมติัมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการ            

จดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือและ

จ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเสร็จสมบูรณ์  

พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงรายช่ือและ
จ านวนกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการบริษทั   
เพ่ิมเติม รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัตอ่
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้
การจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเสร็จ
สมบูรณ์   

การลงมติ   วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึง
ขอให้ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั ปรากฎผลนบั
คะแนนเสียง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติไดด้งัน้ี   
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มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 265,488,702 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม ( 48 ราย) 265,488,702 100.0000 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติ เปล่ียนแปลง
รายช่ือและจ านวนกรรมการผู ้มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทโดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน                
“นายสมศกัด์ิ บริสุทธนะกุล,นายวิชยั บริสุทธนะกุล,นายกมล บริสุทธนะกุล, นายศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล, 
นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล, นางสาวชมัยพร เอ้ือไพโรจน์กิจ สองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั”   

 
วาระท่ี 9   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 2563  
   ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้น
ให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

   ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 และการจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี  2563 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการ
ของบริษทัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติังานของกรรมการ โดยจากการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2563  

ประธานฯ    มอบหมายให้ คุณปริญญา ศนิวารวรุณ (ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) รายงาน
รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2563 ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  สรุปรายงานต่อท่ีประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการ       
ชุดย่อยในปี 2564 เท่าเดิมเม่ือเทียบกับปี 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าตอบแทน ในส่วนของกรรมการอิสระเม่ือ
พิจารณาผลประกอบการแลว้ จึงพิจารณาจ่ายโบนสัให้แก่กรรมการอิสระในอตัราร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนของกรรมการรายปี 
การจ่ายโบนสัดงักล่าวไม่เก่ียวกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2563 ค่าตอบแทนปี 2564 

ประธานกรรมการบริษทั 440,000 บาท/ปี 440,000 บาท/ปี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 280,000 บาท/ปี 280,000 บาท/ปี 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 130,000 บาท/ปี 130,000 บาท/ปี 
ประธานกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล        130,000 บาท/ปี 130,000 บาท/ปี 
กรรมการอิสระ 330,000 บาท/ปี 330,000 บาท/ปี 
กรรมการตรวจสอบ 180,000 บาท/ปี 180,000 บาท/ปี 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  80,000 บาท/ปี  80,000 บาท/ปี 
กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล          80,000 บาท/ปี  80,000 บาท/ปี 
กรรมการ  180,000 บาท/ปี 180,000 บาท/ปี 

 
ต าแหน่ง โบนัส ปี 2562 โบนัส ปี 2563 

กรรมการอิสระ งดจ่ายโบนสั 
ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทน 

กรรมการประจ าปี 
 

ทั้งน้ี ในปี 2563 และปี 2564 ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจ าปี                  
ซ่ึงกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บโบนสัในฐานะกรรมการบริษทั 
พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาโดยผา่นการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 และจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ             วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงขอให้       
ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 2563 
ปรากฏผลนบัคะแนนเสียงซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 
                              

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 265,488,702 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (48 ราย) 265,488,702 100.0000 

       
มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  มีมติอนุมติั

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 10  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกรอบปี
บญัชี และคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษทัและบริษทัย่อย (ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยนั้นสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั)  

  โดยเห็นว่าผูส้อบบญัชีดงักล่าว มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพและไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบัญชีของบริษทัจดทะเบียนอื่นในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ เห็นว่ามีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ
ท่ีเสนอ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ี ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 

ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้ คุณธันวา เลาหศิริวงศ ์(ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผูร้ายงานอตัราค่าบริการของ
บริษทัผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ให้แก่ท่ีประชุมรับทราบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานอตัราค่าบริการของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ซ่ึงคงเดิมกบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี  

 รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท) ปี 2563  ปี 2564  
ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,300,000  1,300,000  
ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ 250,000  250,000  
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 900,000  900,000  
ค่าสอบทานรายงานประจ าปี  200,000  200,000  
ค่า Initial audit process 100,000  100,000  
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2,750,000  2,750,000  

(ไม่รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจากการสอบบญัชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยก าหนดเบิกจ่ายตามจริง) 

ทั้งน้ี ค่าใชจ้่ายจริงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสอบบญัชีและค่าบริการอื่น ๆ  ท่ีเกิดขึ้นส าหรับรอบปีบญัชี 2563 เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 120,877 บาท  

พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ 

1. นายศุภชยั      ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  และ/หรือ 
2. นายณัฐวุฒิ      สันติเพช็ร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730  และ/หรือ 
3. นางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874                                          

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้เป็นเวลา 2 ปี 
โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ่ายจริง 
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การลงมติ           วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงขอให้          
ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนด      
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ปรากฏผลนบัคะแนนเสียงซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 
  

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 265,488,702 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (48 ราย) 265,488,702 100.0000 

  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีจาก บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว               
ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  า
การตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  2,750,000 บาท 
ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจากการสอบบญัชีโดยก าหนดเบิกจ่ายตามจริง 

 
วาระท่ี 11  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
              ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดสนับสนุน เพ่ือบรรจุให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระอ่ืน ๆ จึงขออนุญาตใชโ้อกาสน้ีให้ผู ้
ถือหุ้นท่ีจะเสนอแนะเพ่ิมเติม ไดโ้ปรดแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  
 

คุณสุวรรณ ีเชียรสิริไกรวุฒิ (ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง) 
ถาม ต้นทุนเม็ดพลาสติกคิดเป็นก่ี  % ของต้นทุน, Stock ไวต้ามเกณฑ์ใดและต้นทุนด้านพลังงานทั้ งด้าน

เช้ือเพลิงและไฟฟ้าคิดเป็นก่ี % ของตน้ทุน 
ตอบ (ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน) ตน้ทุนเมด็พลาสติกอยู่ท่ี 60% ของตน้ทุน ส่วน Stock ตอ้งดูทั้งการส่ังซ้ือ      

ราคาตลาดของเม็ดพลาสติก ซ่ึงต้องน ามาผสมผสานในการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลา ขณะท่ีตน้ทุน
พลงังานหลกั ๆ คือ ไฟฟ้ามีตน้ทุน 4%-5% บริษทัเองบริหารจดัการเร่ืองไฟฟ้าโดยมีการใชโ้ซล่าเซลลม์า
หลายปีแลว้ ส่วนพลงังานอื่น ๆ ท่ีใช้แทนไฟฟ้าได ้เช่น ก๊าซ น ามาใช้ในการให้ความร้อนในส่วนของ 
Flexible Packaging เป็นการบริหารจดัการดา้นพลงังานของบริษทั 
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ถาม   รบกวนสอบถามมุมมองเร่ืองผลิตภณัฑข์องบริษทัในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ จะเนน้ในกลุ่มใด เพราะเหตุใด  
ตอบ (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) ในธุรกิจดั้งเดิม Consumables เรายงัคงเนน้ต่อไปยงัคงเติบโตไดต้ามความ

ตอ้งการของตลาดโลก แต่ตวัท่ีมุ่งเนน้คือ Flexibles Paper และ Global Trading เพื่อความสมดุลของพอร์ต
ทั้ งรายได้และก าไร มาร์จินของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการดูแลเร่ืองส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น 
Consumables Flexibles และ Paper ท่ีดูว่าเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอยู่แล้ว แม้แต่ Paper ก็ใช้เยื่อกระดาษ 
Recycle มากขึ้น  

 

ถาม สินคา้คงเหลือในปี 2563 เทียบกบัปี 2562 ท่ีมากกว่า 200 ลา้นบาท เป็นเร่ืองปกติของการด าเนินงานหรือมี    
ค  าส่ังซ้ือล่วงหนา้ 

ตอบ (ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน) ปลายปี 2563 เป็นเร่ืองปกติของการด าเนินงาน เพราะลูกคา้มีนโยบายให้
เราสต็อกเพ่ิมเติม จะมีบทบาทในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น เพราะการถูก Disruption ดา้นโลจิสติกส์ เช่น 
เร่ืองของเรือและค่าขนส่ง เป็นท่ีทราบกนัอยูว่่าตอ้งเป็นส่วนท่ีลูกคา้ตอ้งหา Innovation ร่วมกบัเรา 

 

ถาม   ถุงกระดาษท่ี UK ทาง TPBI จะเพ่ิมจ านวนหรือไม่อยา่งไร 
ตอบ (ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน) มีแผนเพ่ิมจ านวนและชนิดสินคา้ ปลายปีก่อนเพ่ิมเคร่ืองจกัรเสริมเขา้ไป

ท าถุงชนิดใหม่ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีช่วงภาวะโควิด ทดแทนผลิตภณัฑ์เดิมของ UK ซ่ึงเรามองว่าหาก
หลงัจากโควิดฟ้ืนตวัขึ้นแลว้ ท าให้ Fast Food ขยายตวัดี ท่ีเราลงไปใหม่จะดีขึ้น ส่วนของ Store Baked 
หรือ เบเกอร่ีใน Store ท่ีเป็นสินคา้เดิม เรามองว่าจะกลบัมาดีหลงัจากโควิดคลายตวัเช่นกนั  

 

ถาม  จีนงดใชถุ้งพลาสติกเก่า (Reused) ท าให้ราคาเม็ดพลาสติกใหม่แพงขึ้นหรือไม่ และรัฐบาลไทยมีนโยบาย
เลิกใชถุ้งพลาสติกชนิดบาง ทั้ง 2 กรณีน้ีทาง TPBI บริหารจดัการอยา่งไร 

ตอบ  (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) เร่ืองถุงชนิดบางไดท้  าการปรับพอร์ตมา 2-3 ปี เร่ืองของการท าถุงหนาหรือ      
ถุงประเภทใชซ้ ้า ซ่ึงถูกตอ้งตามแนวทางของตลาด คู่คา้ส าคญัในประเทศคือ โลตสั เราเป็นผูผ้ลิตถุงใชซ้ ้ามี
ดีไซน์สวยงาม เป็น Collection 4 ภาค และ Super Hero ส่วนการใช้เม็ดพลาสติกเก่าในตลาดจีนไม่ได้
กระทบ แต่เม็ดพลาสติกกระทบจากพายุหิมะท่ีรัฐเทก็ซัส ท าให้  Supply ในตลาดหายไปมาก แต่เช่ือว่าจะ
ค่อย ๆ ฟ้ืนตามกลบัขึ้นมาตามการฟ้ืนตวัของเท็กซัส ในช่วงท่ีราคาสูงแบบน้ีจะซ้ือเท่าท่ีตอ้งการใชแ้ละ
เร่ืองการปรับราคาของลูกคา้ เรานั้นมีการเจรจากบัลูกคา้ต่อเน่ืองคงจะค่อย ๆ ปรับราคาขึ้นมาได ้ 

 

ถาม   เมด็พลาสติกน าเขา้หรือซ้ือในประเทศ 
ตอบ   (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) ปัจจุบนัมีทั้ง 2 แบบ    
ตอบ  (ประธานกรรมการบริหาร) เมด็พลาสติกท่ีซ้ือจากในประเทศ มีสัดส่วนประมาณ 60% - 70% 
 

คุณน ้าทิพย์ ภู่ประเสริฐ (ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง) 
ถาม  ในปี 2564 คาดการณ์ผลประกอบการของบริษทัเทียบกบัปี 2563 จะดีขึ้นไหม  
ตอบ (ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน) ตอบได้กว้าง ๆ ตามข้อมูลใน outlook ท่ีได้รายงานไปแล้ว คือ 

Consumables ถุงหูห้ิวคาดว่าจะลดลงแน่นอนตามเทรนด์ Reusable เติบโต ถุงขยะทรงตวัต้องท าตลาด
เพ่ิมเติม Flexibles Multi-layer Blown Film เช่ือว่าโตขึ้น ส่วนของ Flexibles ในส่วนท่ีเป็น Packaging คิด
ว่าตลาดจะทรงตวั แต่ไปขยายในบางตลาดเพ่ิมได ้Paper คงไปตามโควิด จะช่วยให้ค่อย ๆ ฟ้ืนตวั รวมถึง 
Trading ซ่ึงมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลายอยา่ง ไดแ้ก่ ปัจจยัโควิดมีส่วนช่วยภาพรวมทั้ง Flexibles  Paper และ 
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Global Trading หากเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนก็ดีต่อผลประกอบการ ส่วนเร่ืองปัจจยัวตัถุดิบราคาเม็ดพลาสติก
ขึ้นตั้งแต่ปลายปี มีการจดัการ สต็อก ราคา รอดูผลการบริหารจดัการตรงส่วนน้ี อตัราแลกเปล่ียนตน้ปี
ค่าเงินบาทแข็ง ปลายไตรมาสอ่อนเร็ว แต่ระหว่างปีตอ้งติดตามค่าเงินอาจจะไม่สามารถพูดไดช้ดัเจนว่า
บวกหรือลบ แต่โดยส่วนใหญ่สามารถบริหารได้เป็นผลบวก โดยรวมปีน้ียงัมีความไม่แน่นอนสูงผล
ประกอบการจะเปล่ียนแปลงไปตามปัจจัยใหญ่เหล่าน้ี ทางผูบ้ริหารจะมุ่งเน้นในภาพระยะส้ันปีต่อปี
เพื่อให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด  

 

ถาม  ราคาหุ้นขึ้นจากผลประกอบการท่ีดี ตอนน้ีลดลงอีกรอบจากสาเหตุหลกัคืออะไร 
ตอบ  (ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน) เ ร่ืองน้ีไม่สามารถตอบค าถามได้ ขอให้ท่านผู ้ถือหุ้นสอบถาม                       

จากโบรคเกอร์   
 

ถาม  โบนสัปี 2563 ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี คือคิดจากค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ             
ท่ีค  านวนจาก 330,000X15% ใช่หรือไม่ และจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระใช่หรือไม่ 

ตอบ  (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ โดยหลกัการคือคูณตวัเลขของค่าตอบแทน
กรรมการ 

ตอบ  (ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) การพิจารณาโบนสัเราพิจารณาจากหลกัการ คือ 15% 
คูณค่าตอบแทนท่ีกรรมการอิสระจะไดรั้บต่อปี โดยไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

 

คุณสุพตัรา สิทธิชัย (ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง)  
ถาม   ผลการด าเนินการของ TAK เป็นอยา่งไร กลบัมามีก าไรหรือยงั แผนปีน้ีเป็นอยา่งไร 
ตอบ  (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) TAK ตามท่ีเคยแจง้ไปว่ามีการขยายก าลงัการผลิต ตอ้งท าตลาดเพ่ิม ปีก่อน

ภาพรวมยอดขายทรงตวัจากปัจจยัโควิด ความตอ้งการในประเทศไม่เติบโตมากนกั แต่เร่ืองก าไร TAK ยงั
ไม่ท าก าไร แต่เร่ิมขาดทุนนอ้ยลง EBITDA เร่ิมสูงขึ้น ในปีน้ีทีมงานขายและทีมงานโรงงานไดร่้วมมือกนั
เปิดตลาดใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น คาดหวงัว่าปีน้ี TAK จะฟ้ืนตวัต่อเน่ือง 

 

ถาม  AGM ปีท่ีแลว้มีเพ่ิมวตัถุประสงคเ์พ่ิมเติม 2 ขอ้ เวลาน้ีมี Action อยา่งไรไปบา้ง มีแผนการจะท าอะไร 
ตอบ  (ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน) ข้อ 25 การค้าของเก่า และ Recycle ตรงกับโครงการ วน ท่ีเรามีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัเศษพลาสติกเก่า โครงการ วน ไดรั้บการตอบรับท่ีดีมีจุดรับประมาณ 400 จุด เศษพลาสติกท่ี
รับมาค่อนขา้งเพ่ิมขึ้น และมีโอกาสร่วมพฒันากบัคู่คา้หลาย ๆ ราย ปีน้ีหากติดตามเพจโครงการ วน จะ
เห็นความคืบหนา้ของการพฒันาสินคา้ท่ีท ารายไดใ้ห้บริษทัที่เป็น Sustainability มากขึ้น  
ส่วนขอ้ 26 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต น าเขา้ ส่งออก และคา้วตัถุดิบส าหรับเยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษ 
แผ่นกระดาษ แปรรูปกระดาษ พิมพก์ระดาษ บรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีท าจากกระดาษ กระดาษ
เวียนท าใหม่ (Recycle) ตลอดจนบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มทุกชนิด อนัน้ีเก่ียวกบั Paper 
การลงทุนท่ีประเทศองักฤษ เราเปิดไวห้ากมีการขยายในอนาคต เดิมมีแผนขยายธุรกิจในประเทศไทยโดย
น าเคร่ืองมาติดตั้งแลว้ เน่ืองจากเป็นตลาดใหม่ขณะท่ีทางประเทศองักฤษมีความตอ้งการถุง Fast Food มาก
ขึ้น ผูบ้ริหารจึงตดัสินใจน าเคร่ืองส่งไปประเทศองักฤษแทน และขณะน้ีผลิตขายลูกคา้แลว้ ส่วนในไทยอยู่
ในช่วงจดัทิศทางธุรกิจใหม่เพ่ือดูว่าจะลงทุนอยา่งไร ซ่ึงตอนน้ีมีการคา้ขายแลว้เช่นเดียวกนั แต่เป็นการซ้ือ
จากคู่คา้มาขายก่อน และค่อย ๆ ท า Pre-Marketing รอจนตลาดแขง็แรงจึงจะตดัสินใจลงทุนต่อไป 
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ถาม   ท่ีประเทศพม่า โรงงานมีผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
ตอบ  (ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน) เหตุการณ์ท่ีพม่าเป็นเร่ืองท่ีกดดนัต่อผลประกอบการท่ีพม่า โครงสร้าง        

ผูถื้อหุ้นท่ีมีคนพม่าอยู่ด้วยมีส่วนช่วยได้มาก เข้าใจสถานการณ์ประเทศเขาได้ดี เขารู้ว่าควรเตรียมตวั
อย่างไร มองหาช่องทางอย่างไร ธุรกิจวนัน้ีในพม่าขายและผลิตด าเนินการไดต้ามปกติ ลูกคา้ซ้ือของเรา
ผลิตตามปกติ แต่มีขอ้จ ากดัเพ่ิมเติม เช่น ระยะเวลาขนส่งวตัถุดิบตอ้งเผื่อเวลามากขึ้น ส่งของให้ลูกคา้จาก 
6-7 วนัต่อสัปดาห์ เหลือ 3-4 วนัต่อสัปดาห์ ตลาดไม่เก่ียวกบัรัฐประหาร แต่เพราะโควิดช่องทางขายถูก
จ ากดัมากขึ้น แต่ความตอ้งการยงัมีอยู ่ยอดขายอยูใ่นเกณฑก์ลาง ๆ พอท่ีจะเล้ียงธุรกิจไปได ้ดา้นการผลิตท่ี
พม่าไดรั้บผลกระทบจากรัฐประหารและโควิด แต่ดว้ยโครงสร้างบริหารทีมงานทั้งไทยและพม่า ขอเรียน
ว่าธุรกิจยงัด าเนินการไดต้ามปกติ ซ่ึงเราถือหุ้น 65% โดยเราสมคัรเขา้ไปในการลงทุนจากต่างประเทศ  

  

พธิีกร   เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการไดก้ล่าวปิดการประชุม 
ประธานฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้ความไวว้างใจร่วมเป็นเจา้ของ บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) อีกทั้งยงั

สละเวลามาร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัน้ีและในคร้ังต่อไปทางบริษทัหวงัว่าจะไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นเป็นอยา่งดีเช่นเคย พร้อมกล่าวปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 12.03 น. 
 
 
 
 
          (นายบรรจง  จิตตแ์จง้) 
              ประธานกรรมการ 
 
         
        
         (นางสาวดวงพร วงษท์พั) 
               เลขานุการบริษทั 
             ผูบ้นัทึกการประชุม 
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ช่ือ – นามสกุล นายธนัวา  เลาหศิริวงศ ์ อาย ุ   56 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  27 เมษายน 2562  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง    กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- IBM / INSEAD Executive Development Program ปี 2541  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 10 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- IBM / Harvard Executive Development Program ปี 2554 
- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 2 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปธส.) รุ่นท่ี 4 ปี 2559  
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 2 ปี 2560 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 60 ปี 2561 สถาบนัวิชากา รป้องกนัประเทศ 
- หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์รมหาชน (PDI) รุ่นท่ี 20  ปี 2561 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation, ACIS Professional Center ปี 2562 
- หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 8 ปี 2562 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 45 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 13 ปี 2562 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
- หลกัสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นท่ี 3 ปี 2562 สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 30 ปี 2563 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

- หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 11 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง) 

- 2559-ปัจจุบนั  :   ก ร ร มก า ร อิ ส ร ะ / ป ร ะธ านกร รมก า รต ร วจสอบ / ก ร รมก า รส ร รห า แ ละก า หนดค่ า ต อบแทน  
    บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

- 2564-ปัจจุบนั  :   กรรมการอิสระ บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จ ากดั (มหาชน) 
- 2563-ปัจจุบนั  :   กรรมการอิสระ บริษทั รีเลชัน่ชิพ รีพบับลิค จ ากดั   
- 2562-ปัจจุบนั  :   คณะกรรมการอ านวยการสนบัสนุนการวิจยัและนวตักรรม ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ 
- 2561-ปัจจุบนั  :   ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) บริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
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- 2559-ปัจจุบนั  :   กรรมการอิสระ/กรรมการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ/์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  

 กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2561-2562     :   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 
- 2558-2562     :   ประธานกรรมการ บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
- 2557-2561     :   กรรมการ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
- 2553-2560     :   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  

• บริษทัจดทะเบียนอื่น   : 
- ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) บริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากบัดูแล
ความเส่ียง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
- กรรมการอิสระ บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษทั รีเลชัน่ชิพ รีพบับลิค จ ากดั   
- คณะกรรมการอ านวยการสนบัสนุนการวิจยัและนวตักรรม ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี (นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรกจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564  -  การประชุมคณะกรรมการบริษทั  :  10/10 คร้ัง  -  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :  4/4 คร้ัง 

                                                    - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      :     2/2 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 

คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือ 
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ❑   เป็น    ❑   ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ❑   เป็น    ❑   ไม่เป็น 
3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
  (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ให้กูยื้มเงิน) 

❑   เป็น    ❑   ไม่เป็น 

4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการดว้ยกนั  ❑   มี    ❑   ไม่มี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั 

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ว่าเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์จะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง        
นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์กรรมการรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ช่ือ – นามสกุล นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา  อาย ุ53 ปี   

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  
 ประธานกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล  

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  27 เมษายน 2562 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  University of Florida, USA 
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  Imperial College, UK 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 55 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 86 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 27 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 1 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 9 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      
- หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 6 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Monitoring the  System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 7 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 2 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง)  

- 2559-ปัจจุบนั  :   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการความยัง่ยืน             

 และบรรษทัภิบาล บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 
- 2563-ปัจจุบนั  : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั 

- 2549-ปัจจุบนั  :   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
- 2561-2562      : ท่ีปรึกษาการลงทุน บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั 

- 2558-2561      :   กรรมการ บริษทั ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
- 2558-2561      :   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยพรอสเพอริต้ี แอด็ไวซอร่ี จ ากดั 
- 2557-2561      :   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

- 2554-2561      :   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอื่น - บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ากดั 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   6 ปี (นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรกจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565) 
สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564  -  การประชุมคณะกรรมการบริษทั     : 10/10   คร้ัง 

-  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     :   4/4   คร้ัง 
-  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   :   2/2   คร้ัง 
- การประชุมคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล    :   4/4   คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.047 
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 
คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือ  
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า   ❑   เป็น    ❑   ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   ❑   เป็น    ❑   ไม่เป็น 
3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
  (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ให้กูยื้มเงิน) 

  ❑   เป็น    ❑   ไม่เป็น 

4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการดว้ยกนั   ❑   ม ี    ❑   ไม่มี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   

นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านการพิจารณาอยา่งรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการ
บริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ        

ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา จะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ              
ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น    
เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา กรรมการรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ช่ือ – นามสกุล นายสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกุล อาย ุ 67 ปี  

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  

 กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล/ประธานกรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  27 เมษายน 2562 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการ  

คุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม  
- ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 191 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 35 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC รุ่นท่ี 1 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร The Boss, The Boss Association 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 24 ปี 2560 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  
- หลกัสูตรธรรมาภิบาล ส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปธส.) รุ่นท่ี 6 ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัการสร้างชาติ (NBI) รุ่นท่ี 5 ปี 2561  
- หลักสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 9 ปี 2562  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 20 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
- 2559-ปัจจุบนั  :   กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล/ประธานกรรมการบริหาร          
  (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

- 2564-ปัจจุบนั  :   กรรมการบริษทั ทีพีบีไอ ซนัน่ี โปรดกัท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- 2563-ปัจจุบนั  :   กรรมการ บริษทั ไทยโปรดกัท ์โคท้ต้ิง อินดสัทรี จ ากดั 
- 2563-ปัจจุบนั  :   กรรมการ TPBI UK Assets Ltd. 
- 2561-ปัจจุบนั  :   กรรมการ TPBI UK Ltd. 
- 2561-ปัจจุบนั  :   กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd. 
- 2561-ปัจจุบนั  :   กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd. 
- 2561-ปัจจุบนั  :   กรรมการ บริษทั ไบโอ-อีโค จ ากดั 
- 2560-ปัจจุบนั  :   กรรมการ/ประธานกรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO.,Ltd. 
- 2560-ปัจจุบนั  :   กรรมการ บริษทั ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- 2555-ปัจจุบนั  :   กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีเอม็พี แพค็เกจจ้ิง จ ากดั 
- 2547-ปัจจุบนั  :   กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ากดั 
- 2561-2563      :   กรรมการ TPBI Paper Ltd. 
- 2558-2562      :   กรรมการ บริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคลิเทคโนโลยี จ ากดั 
- 2555-2562      :   กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มินิมา (ประเทศไทย) จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอื่น  :  -ไม่มี-  
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
- กรรมการบริษทั ทีพีบีไอ ซนัน่ี โปรดกัท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ไทยโปรดกัท ์โคท้ต้ิง อินดสัทรี จากดั 
- กรรมการ TPBI UK Assets Ltd. 
- กรรมการ TPBI UK Ltd. 
- กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd. 
- กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd. 
- กรรมการ บริษทั ไบโอ-อีโค จ ากดั 
- กรรมการ/ประธานกรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO.,Ltd. 
- กรรมการ บริษทั ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีเอม็พี แพค็เกจจ้ิง จ ากดั 
- กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ากดั 
• กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี  (นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรกจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565) 
สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564  -  การประชุมคณะกรรมการบริษทั    :    10/10  คร้ัง 

   -  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง :   4/4  คร้ัง 
 - การประชุมคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล  :   4/4  คร้ัง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.120 
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 
คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือ  
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า      N/A      เป็น      N/A   ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      N/A      เป็น      N/A   ไม่เป็น 
3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
  (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ให้กูยื้มเงิน) 

     N/A      เป็น      N/A   ไม่เป็น 

4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการดว้ยกนั      N/A      เป็น      N/A   ไม่เป็น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
นายสมศกัด์ิ บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านการพิจารณาอยา่งรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการ
บริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ว่าเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 
ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายสมศกัด์ิ บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่าง
อิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณา
เลือกตั้ง นายสมศกัด์ิ บริสุทธนะกุล กรรมการรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

 

 
ช่ือ – นามสกุล นายวิชยั บริสุทธนะกุล อายุ  72  ปี  
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  25 เมษายน 2563 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการ  

 
คุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม 
- ปวช. บริหารธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการสีลม 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 113  ปี 2557  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ประสบการณ์ท างาน  
- 2559-ปัจจุบนั  :  กรรมการ (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั) บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

- 2554-ปัจจุบนั   :  กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั สามพฒันพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

- 2547-ปัจจุบนั   :  กรรมการ บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั 

- 2558-2562 :  กรรมการ บริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลยี จ ากดั 

- 2555-2562 :  กรรมการ บริษทั มินิมา (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอื่น  :  -ไม่มี-  
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
- กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั สามพฒันพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั 
• กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี (นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรกจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 ) 
สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564   -  การประชุมคณะกรรมการบริษทั     :    10/10 คร้ัง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.045 
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 
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คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี 

ท่ีผา่นมา) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ        
ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

     N/A      เป็น      N/A      ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)      N/A      เป็น      N/A      ไม่เป็น 
3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท า
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
  (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ให้กูยื้มเงิน) 

     N/A      เป็น      N/A      ไม่เป็น 

4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการดว้ยกนั      N/A      เป็น      N/A      ไม่เป็น 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
นายวิชยั บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นการพิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการ
บริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ว่าเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายวิชัย บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็น    
ไดอ้ย่างอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) และไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นายวิชยั บริสุทธนะกุล กรรมการรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 16 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 

ก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด ้

รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ

การเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน 

คร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ขอ้ 17 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา 

 ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
  

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอ้ีก 
 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆต่อไป

ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

ขอ้ 20 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ขอ้ 22 กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง

ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนท่ี

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม

ระเบียบของบริษทั 
 

 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของ

บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
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ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 
 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม  

ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง

และเหตุผลในการท่ีขอเรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจน  ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มี

การประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคท่ีสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลาย ซ่ึงเขา้ช่ือ

กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนั     

นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคท่ีสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ี เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก     

ตามสมควร 
 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ ชดใช้

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

 

ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ

จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 
  

 ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง

ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
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 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้า

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะ       

ผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้น   

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่น

ท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี

ประชุมดงักล่าว 

 

ขอ้ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

 เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื่นมาเป็นของบริษทั 

  (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

  การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี

  วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

  (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

  (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

  (ฉ) การเลิกบริษทั 

  (ช) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 

 

ขอ้ 36 กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

 (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 (2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 

 (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
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 (5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

 (7) กิจการอื่นๆ 

 

ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 

ขอ้ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล 
 

 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ  กนั เวน้แต่ในกรณีออกหุ้นบุริมสิทธิ และก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุม          

ผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป 
  

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ นใน

หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 

ขอ้ 45 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี     

หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด

ทะเบียน 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง การก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
---------------------------------- 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                   
Shareholder’s Registration No. Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.      
 Date              Month                    Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้  สัญชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี                ซอย  
 I/We   Nationality             Residing/Located at No.  Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต          จงัหวดั  
 Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสียง ดงัน้ี 

Holding the total amount of                                       shares and are entitled to vote equal to                              votes as follows: 
  หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง 

  ordinary share   shares and are entitled to vote equal to                                 votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง 
   preference share   shares and are entitled to vote equal to                      votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
 1. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)             ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.)  
 ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)      
 จงัหวดั (Province)                                   รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)   หรือ (or) 
 2. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)             ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.)  
 ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)      
 จงัหวดั (Province)                                   รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)   หรือ (or) 
 3. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)             ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.)  
 ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)      
 จงัหวดั (Province)                                   รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)    
  
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 23, 2022 at 10.00 a.m. via electronic method (e-Meeting) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any acts performed by the proxy in this meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects. 

 
 

 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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                ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

  (...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
The Shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting.  The Shareholder shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately.  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

---------------------------------- 
 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                   
Shareholder’s Registration No. Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.      
 Date              Month                    Year 
 
(1) ขา้พเจา้  สัญชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี                ซอย  
 I/We   Nationality             Residing/Located at No.  Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต          จงัหวดั   
 Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสียง ดงัน้ี 

Holding the total amount of                                       shares and are entitled to vote equal to                              votes as follows: 
  หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง 

  ordinary share   shares and are entitled to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง 
   preference share   shares and are entitled to vote equal to                      votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 

 1. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)             ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.)  
 ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)      
 จงัหวดั (Province)                                   รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)   หรือ (or) 
 2. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)             ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.)  
 ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)      
 จงัหวดั (Province)                                   รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)   หรือ (or) 
 3. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)             ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.)  
 ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)      
 จงัหวดั (Province)                                   รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)    
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 23, 2022 at 10.00 a.m. via electronic method (e-Meeting) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:  
 วำระที่ 1 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 
 Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2021. 

     (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021. 

       (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจัดสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและ        

งดจ่ำยเงินปันผล 
Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocate of the profit from the performance of the Company for the 

year 2021 to be a reserve fund as prescribed by law and omitted dividend payment. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda 5 To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by rotation. 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
           เห็นดว้ย / Approve           ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
    กำรเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors 
     เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
    กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล / Appointment of individual director 
   1)   ช่ือกรรมการ (Name) นายธนัวา   เลาหศิริวงศ ์ (Mr. Thanwa  Laohasiriwong)____________     
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมการ (Name) นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา  (Mr. Krit  Phanratanamala)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมการ (Name) นายสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกุล  (Mr. Somsak  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
  
  4)   ช่ือกรรมการ (Name) นายวิชยั  บริสุทธนะกุล  (Mr. Vichai  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 และงดจ่ำยโบนัสกรรมกำรอิสระประจ ำปี 2564 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2022 and omitted bonus of              

Independent Directors for the year 2021. 
     (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor’s 

remuneration of auditor for the year 2022. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

 Agenda 8 Other matters (if any) 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

 Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder. 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on 
my/our behalf as the proxy deems appropriate. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deems as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the 
proxy which is not in accordance with this proxy form. 
 

 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
  (...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 
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หมำยเหตุ / Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting.  The Shareholder shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately.  

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directions, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 
Continued Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จ ำกัด (มหำชน)  
Granting of power to a proxy as a shareholder of TPBI Public Company Limited in respect of 

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 23, 2022 at 10.00 a.m.via electronic method (e-Meeting) or on such other 
date and at such other place as may be adjourned or changed. 

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

วำระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วำระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วำระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 
วำระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วำระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (Specifically for a foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
---------------------------------- 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                   
Shareholder’s Registration No. Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.      
 Date              Month                    Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้  สัญชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี                ซอย    
 I/We   Nationality             Residing/Located at No.  Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต          จงัหวดั   
 Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
  
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
 As the custodian of 
 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสียง ดงัน้ี 

Holding the total amount of                                       shares and are entitled to vote equal to                              votes as follows: 
  หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง 

  ordinary share   shares and are entitled to vote equal to                             votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง 
   preference share   shares and are entitled to vote equal to                                             votes 
 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
 1. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)             ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.)  
 ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)      
 จงัหวดั (Province)                                   รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)   หรือ (or) 
 2. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)             ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.)  
 ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)      
 จงัหวดั (Province)                                   รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)   หรือ (or) 
 3. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)             ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.)  
 ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)      
 จงัหวดั (Province)                                   รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)    

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจ าปี 2565 ในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 23, 2022 at 10.00 a.m. via electronic method (e-Meeting) or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I / We would like to grant proxy to attend and vote in the meeting as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant partial shares of  

   หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                      เสียง 
  ordinary share shares    and are entitled to vote equal to                            votes  

   หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั              เสียง 
    preference share shares    and are entitled to vote equal to            votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:  
 วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
 Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2021. 

     (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021. 

       (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ      

งดจ่ายเงินปันผล 
Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocate of the profit from the performance of the Company for the 

year 2021 to be a reserve fund as prescribed by law and omitted dividend payment. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by rotation. 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
           เห็นดว้ย / Approve           ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
    การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors 
     เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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    การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
   1)   ช่ือกรรมการ (Name) นายธนัวา   เลาหศิริวงศ ์ (Mr. Thanwa  Laohasiriwong)____________     
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมการ (Name) นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา  (Mr. Krit  Phanratanamala)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมการ (Name) นายสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกุล  (Mr. Somsak  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
  
  4)   ช่ือกรรมการ (Name) นายวิชยั  บริสุทธนะกุล  (Mr. Vichai  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 2564 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2022 and omitted bonus of                

Independent Directors for the year 2021. 
     (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor’s 

remuneration of auditor for the year 2022. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda 8 Other matters (if any) 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น               
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

 Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on 
my/our behalf as the proxy deems appropriate. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deems as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the 
proxy which is not in accordance with this proxy form. 
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ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

  (...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 This Proxy form C. is only used for the shareholders whose name in the shareholder’s register is an offshore investor who appoints a local 

custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 
 (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

The power of attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the 
shareholder’s behalf. 

 (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 A letter confirming that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business. 
3. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 
 Continued Proxy Form C as enclose. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of TPBI Public Company Limited in respect of 

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting)  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 23, 2022 at 10.00 a.m.  via electronic method (e-Meeting) or on such other 
date and at such other place as may be adjourned or changed. 

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

วาระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่    เร่ือง   
Agenda No  Subject 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดว้ย / Approve            ไม่เห็นดว้ย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain 
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   ช่ือ นายธนัวา  เลาหศิริวงศ ์

 ต ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  อำยุ 56 ปี 

   ท่ีอยู่   21/24 ซอยวิภาวดี 60 แยก 1 ถ.วิภาวดีรังสิต  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี  
กรุงเทพมหานคร 10210 

 
  กำรมีส่วนได้เสียพเิศษในวำระกำรประชุม  

   วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารอง 

    ตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ   

 :  มีส่วนไดเ้สียพิเศษ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้ง

ออกตามวาระ 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ             

ประจ าปี 2564   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565  

     :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   

 

  

 

 

 

ข้อมูลกรรมกำรอสิระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในกำรประชุม 
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   ช่ือ นำยกฤษณ์  พนัธ์รัตนมำลำ 

 ต ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  

  ประธานกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล   

 อำยุ 53 ปี 

   ท่ีอยู่   222/58  หมู่ท่ี 5  ต าบลบางรักนอ้ย   
   อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  11000 

  กำรมีส่วนได้เสียพเิศษในวำระกำรประชุม  

   วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารอง 

    ตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ   

 :  มีส่วนไดเ้สียพิเศษ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้ง

ออกตามวาระ 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ             

ประจ าปี 2564   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565  

     :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูลกรรมกำรอสิระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในกำรประชุม 
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   ช่ือ นายปริญญา ศนิวารวรุณ 
 ต ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  

  กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 

 อำยุ 61 ปี 

   ท่ีอยู่   91/846 ซอยนวลจนัทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจนัทร์ 
     เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230 
 

  กำรมีส่วนได้เสียพเิศษในวำระกำรประชุม  

   วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารอง 

    ตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ             

ประจ าปี 2564   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565  

     :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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คุณสมบัตกิรรมกำรอิสระ 

บริษทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดของบริษทั และมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทั 

บุคคลท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การท างาน 

และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณา

แต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการ

อิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีย ังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน ทั้ งน้ี  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ             

ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง ทั้งน้ี ลกัษณะ

ตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ 

การเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            

ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม             

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี             

ก่อนเขา้รับต าแหน่ง  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้

กูย้ืมค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญา

มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป 

แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีขอ้ตกลงใน Shareholders greement เก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือเป็น

ตวัแทนและดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ       

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี 

โดยทัว่ไปการแสดงความเห็นอยา่งอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจท่ีไดม้อบหมายโดยไม่ตอ้ง

ค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือต าแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด 

รวมถึงไม่อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใดๆ ท่ีอาจบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collect decision) ได ้
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ขั้นตอนการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting)  

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ  

1.  กรณีทีเ่ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: 

 โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง (ส าหรับ              

ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.  กรณีมอบฉันทะ:  

 กรอกขอ้ความและลงนามโดยถูกตอ้งในหนงัสือมอบฉนัทะรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่แนบมาด้วย 6 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นอาจ

เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดกไ็ด ้  

 2.1  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบ  

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือหนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) 

ของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 2.2  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล คัสโตเดียน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ให้แนบ 

(1) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผูมี้อ านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือ            

มอบฉนัทะพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี)  

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง ( ส าหรับ           

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) กรณีคสัโตเดียนเป็นผูม้อบฉนัทะ ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน เป็นผูด้  าเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะแทนโดยหลกัฐานของผูม้อบอ านาจ และของคสัโตเดียนตาม 2.2 (1) และ (2) รวมทั้ง

หนงัสือยืนยนั หรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียนดว้ย 

(4) กรณีกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้นิติบุคคลท่ีเป็นบริษทัจดัการแนบส าเนาซ่ึง

รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ดงัน้ี  

• หนงัสือมอบอ านาจของเจา้ของกองทุน  

• หนงัสือรับรองของบริษทัจดัการ  

• หนงัสือมอบอ านาจของบริษทัจดัการ  

• หนงัสือมอบอ านาจช่วงของบริษทัจดัการ กรณีท่ีผูม้าประชุมไม่ใช่ผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัจดัการ 

ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือ 

หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

3. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท  

 สามารถมอบฉนัทะให้ 1. นายธนัวา       เลาหศิริวงศ ์  กรรมการอิสระ หรือ  

    2. นายกฤษณ์     พนัธ์รัตนมาลา  กรรมการอิสระ หรือ  

    3. นายปริญญา   ศนิวารวรุณ   กรรมการอิสระ  

ขอ้มูลของกรรมการอิสระของบริษทั รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่แนบมาด้วย 7 โดยในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระดังกล่าว ขอความกรุณาให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามรายละเอียดขา้งตน้  
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แลว้แต่กรณี ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect หรือกลบัคืนมายงับริษทัภายในวนัท่ี 18  เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

เพื่อความเรียบร้อยในการจดัเตรียมการประชุม โดยจดัส่งมายงั  

 ฝ่ายเลขานุการบริษทั  

 บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน)  

 42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210  

 

 * บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น *  
 ** บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ ไว้ส าหรับกรณีมอบฉันทะ** 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้
ตามขั้นตอนการยืน่แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

  ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://inet.inventech.co.th/TPBI091234R  

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ            และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวันท่ี 23 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่ง 
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายใน 
วันท่ี 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
 บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน)  
 42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนเิวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210  
 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม        
2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9138 

 ให้บริการระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2565 เวลา 08.30–17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

.1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้า 

ร่วมประชุม 

.
5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 

.6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 
Username & Password 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://inet.inventech.co.th/TPBI091234R
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

 
2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP  

ในการเข้าสู่ระบบ 
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้า 
องค์ประชุม 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม                         
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผล
คะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไข
การออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   
การส่งข้อความเสียง 2 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม 
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง 
กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 

1 คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
2 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 

 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 

เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/TPBI091234R  

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง  
(e-Voting) 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ดำ
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดำ
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
    - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
    - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจาก
การประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่
รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์และ/หรือโปรแกรม
ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
    - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
    - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
    - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
   - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet 
Explorer 

https://inet.inventech.co.th/TPBI091234R
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ค ำประกำศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
   บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ให้ความส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงขอแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่าน
ทราบ เพื่อเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวม  
บริษทัมีความจ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ภาพถ่าย       

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address)  
บริษทัจะมีการบนัทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมน้ี เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของ       

ผูถื้อหุ้น 
 ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ บริษทัจ าเป็นต้องขอส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจมีข้อมูลศาสนา  อันเป็นข้อมูล        
ส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบตัรประชาชน และบริษทัไม่มีความประสงคจ์ะเก็บขอ้มูลดงักล่าว โดยท่านเจา้ของขอ้มูล
สามารถปิดทบัขอ้มูลส่วนนั้นได ้

2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลโดยตรงจะด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวโ้ดยแจง้ชัด 

ทั้งน้ี บริษทัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่  นายทะเบียนหลกัทรัพย ์หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (TSD) 
เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นดว้ยวิธีการตามกฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(ก) เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 รวมถึงจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีตามท่ีกฎหมายก าหนด และ 
(ข) จดัส่งเล่มแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามท่ีไดแ้จง้มา  
ทั้ งน้ี บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ท่ีท่านกล่าวอ้างถึง ตามท่ีพระราชบัญญัติ               

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ไดรั้บความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทั 

4. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อวตัถุประสงค ์ในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศฉบบัน้ี 
ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุลคลได้ชดัเจน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจ

คาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 
        5.   สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามท่ีก าหนดไวโ้ดยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซ่ึงอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรับขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูล
ส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการ
ขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 
          6.   กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงำนอ่ืน 

บริษทัอาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซ่ึงท างานร่วมกบั
บริษทัเพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ในค าประกาศฉบบัน้ีเท่าท่ีจ าเป็น เช่น ผูใ้ห้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานก ากบัดูแล 
หน่วยงานภาครัฐหรือตามค าสั่งเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ 
          7.   วิธีกำรติดต่อ 

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทาง
ดงัต่อไปน้ี : บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
อีเมล: company_secretary@tpbigroup.com  

mailto:company_secretary@tpbigroup.com
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