
 

 

 

 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

บริษัท ทีพบีีไอ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในวนัจันทร์ที ่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 

ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย 

 

 

 

 
 

งดแจกของช าร่วย  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลได้

รณรงคใ์หล้ด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  อยา่งไร 

กต็ามบริษทัฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมไวรั้บรองส าหรับผูถื้อหุน้หรือ 

ผูม้อบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) 

เปิดรับลงทะเบยีน เวลา 8.00 น. 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดน าแบบออร์มลงทะเบยีนทีม่บีาร์โค้ด 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนในวนัประชุมด้วย 



 

ท่ี TPBI-EXC 010/2017 

                      วนัท่ี 3  เมษายน  2560 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560    

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.     ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2559 

2.     ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลา
 บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (CD-ROM) 

  3.     รายงานประจ าปี 2559 ของบริษทั (CD-ROM)  

  4.      รายนามและประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก          
                                        ตามวาระ 

5.     ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

  6.     เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

  7.     หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

  8.     ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชุม  

  9.     แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

         ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัมีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 
2560 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ หอ้งมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์ ถนนเพชรเกษม       

อ าเออสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110  ประเทศไทย  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือวนัที ่5 มนีาคม 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือ 
วนัท่ี 5 มีนาคม 2559  เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2559 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้             
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2     พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

                       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัของบริษทั
 ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2559 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2559 แลว้ รายละเอียดปรากฏ
 ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบผล
 การด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2559  

หมายเหต ุ                          วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ 

  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และไดจ้ดัให้
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  
ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 39 ก าหนดให้บริษทั
จะตอ้งจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีเพ่ือ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 2  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัเปรียบเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมาไดด้งัน้ี 
 

รายการ 
ลา้นบาท 

2558 2559 
สินทรัพยร์วม 2,814,859,423.89 3,891,616,628.86 
หน้ีสินรวม 1,302,887,306.46 1,152,158,576.73 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,511,972,117.43 2,739,458,052.13 
รายไดร้วม 4,805,648,733.19 5,024,969,102.37 
ก าไรสุทธิ 380,221,330.06 396,124,435.58 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  1.28 1.04  
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  

หมายเหตุ      มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลก าไรสะสมของการด าเนินงานงวดประจ าปี 2558 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
                       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี

ได้ มีการแก้ไข เ พ่ิม เ ติม )  และข้อบังคับของบริษัท  ข้อ  44 ก าหนดว่า
คณะกรรมการบริษทัอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ัง
คราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 13 พฤษอาคม 
2559 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลก าไรสะสมของการ
ด าเนินงานงวดประจ าปี 2558  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ให้แก่ผูถื้อหุน้
ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล และ รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดว้ยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น
ในวนัท่ี 30 พฤษอาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให ้ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 10 
มิถุนายน 2559 จ านวน 400,000,000 หุ้น  ในอตัราหุ้นละ 0.54 บาท  รวมเป็น
เงินทั้ งส้ิน 216,000,000 บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
แล้ว เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
รับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ       คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา
 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลก าไรสะสมของการด าเนินงาน
 งวดประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   

หมายเหตุ  วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2559 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 115 และ มาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  
 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 44 , 45 

ก าหนดใหบ้ริษทั จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไร เท่านั้น และก าหนดใหบ้ริษทัตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
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ก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน                                                           
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัการหักอาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม 
บริษทัอาจจะก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนด
ขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดงักล่าวมา
ใชเ้พ่ือขยายการด าเนินงานของบริษทัต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่เกิน
กว่าก าไรสะสมของงบการเงิน รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  ปี 2558 ปี 2559 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 356,865,332.36 384,655,218.48 
ก าไรจากการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 463,568,407.84 482,469,571.12 
จ านวนหุน้ (หุน้) 400,000,000 400,000,000 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 1.25 1.02 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.54 0.60 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 216,000,000 240,000,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณา

อนุมติัการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 และการเงินจ่ายปันผล 
ดงัน้ี 

    -  จดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน ปี 2559 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
คิดเป็นเงิน 11,200,375.75 บาท 

            -  จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 384,655,218.48 บาท 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา
หุ้นละ 0.60  บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 240,000,000 บาท  โดยก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล  (Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษอาคม 
2560 และก าหนดวันรวบรวมราย ช่ือผู ้ ถื อ หุ้นตามมาตรา  225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) ดว้ยวธีิการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 4 พฤษอาคม 
2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 22 พฤษอาคม 2560 (การให้สิทธิ
ดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้) 

  หมายเหตุ                                     มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



- 5 - 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 17  ซ่ึงก าหนดให้ในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น กรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจะตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

  1. นายปริญญา      ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ 
  2. นายวชิยั      บริสุทธนะกลุ กรรมการ 
  3. นายกมล     บริสุทธนะกลุ กรรมการ 
         คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพ่ือ

 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 ดงัต่อไปน้ี 

  1. นายปริญญา      ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ 
  2. นายวชิยั      บริสุทธนะกลุ กรรมการ 
  3. นายกมล     บริสุทธนะกลุ กรรมการ  

 ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 3 ท่านดงักล่าวซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
เป็นผูมี้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีก
วาระ 

ทั้ งน้ี  ข้อมูลของบุคคลผู ้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ งเป็นกรรมการ มี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4  

                       ความเห็นคณะกรรมการ        คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
  พิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง 1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ  2. นายวชิยั บริสุทธนะกลุ 
  3. นายกมล บริสุทธนะกุล เป็นกรรมการแทนกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งออก
  จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้        

หมายเหตุ                                   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และโบนัสกรรมการประจ าปี 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิ
ได้รับ   ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้
จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ ์และจะก าหนด
เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2560 และโบนัสกรรมการประจ าปี 2559 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และ
อาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  และเพื่อสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2560 และโบนัสกรรมการประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2559 ค่าตอบแทนปี 2560 
ประธานกรรมการบริษทั 700,000 บาท/ปี 700,000 บาท/ปี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/ปี 250,000 บาท/ปี 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 
กรรมการอิสระ 300,000 บาท/ปี 300,000 บาท/ปี 
กรรมการตรวจสอบ 150,000 บาท/ปี 150,000 บาท/ปี 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 บาท/ปี 50,000 บาท/ปี 
กรรมการ  150,000 บาท/ปี 150,000 บาท/ปี 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณา

อนุมัติก าหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และโบนัสกรรมการ
ประจ าปี 2559 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ                           มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน      
  เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง โบนัส ปี 2558 โบนัส ปี 2559 
กรรมการอิสระ 30% ของค่าตอบแทนประจ าปี 30% ของค่าตอบแทนประจ าปี 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกรอบปี
บัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 โดยเห็นวา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าว มีมาตรฐานการ
ท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยดีเสมอมา 
รวมทั้งไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบริษทั
จดทะเบียนอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีท่ี
เหมาะสม  ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านักงานสอบบญัชีและผูส้อบญัชีตามรายช่ือท่ี
เสนอ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั ไดแ้ก่ 

 1. นางสาวซูซาน   เอ่ียมวณิชชา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ 

 2. นายสุชาติ        พานิชยเ์จริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 

 3. นางสาวช่ืนตา   ชมเมิน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ  

 4. นางสาววนัดี     เอ่ียมวณิชชา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 

 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,00 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 
ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 778,000 บาท 810,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 220,000 บาท  230,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 220,000 บาท   230,000 บาท 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 220,000 บาท 230,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 1,438,000 บาท 1,500,000 บาท 
(ไม่รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองจากการสอบบญัชี โดยก าหนดเบิกจ่ายตามจริง) 

 
หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

หมายเหตุ ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม 
จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดสนบัสนุน เพ่ือบรรจุใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจาก
ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนัจกัขอบคุณยิ่ง โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาเพ่ือแสดง
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถื้อหุน้ 

หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา
กรอกและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีลงนามและปิดอากรแสตมป์โดย
ถูกตอ้งเรียบร้อยดงักล่าวต่อประธานในท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายนามและขอ้มูลตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของท่านในการประชุมได ้ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560  

 

 

           ขอแสดงความนบัถือ  

      

 

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

               ( นายบรรจง   จิตตแ์จง้ )   
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559  
บริษัท ทพีีบีไอ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 5 มีนาคม 2559  

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมศกัดิ์  บริสทุธนะกลุ 

2. นายวชิยั   บริสทุธนะกลุ 

3. นายกมล  บริสทุธนะกลุ 

4. นายศกัดิ์สทิธ์ิ  บริสทุธนะกลุ 

5. นายสทิธิชยั  บริสทุธนะกลุ 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายบรรจง  จิตต์แจ้ง 

2. นายธนัวา  เลาหศิริวงศ์ 

3. นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา 

4. นายปริญญา  ศนิวารวรุณ 

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
(“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมจ านวน 12 ราย นับจ านวนหุ้ นได้ทัง้สิน้ 
295,653,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.55 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จึงขอเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมวา่ ด้วยที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ของบริษัท อตุสาหกรรมถงุ
พลาสติคไทย จ ากัด ซึ่งได้จดัให้มีการประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมตัิการแปรสภาพบริษัทจากบริษัท
จ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชน
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จ ากดัเสร็จสิน้แล้วเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ที่ผา่นมา จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบการแปรสภาพจากบริษัทจ ากดั
เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  
โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2558 สิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2558 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 
2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2558 สิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2558  โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2558  

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (งบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีและอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรจากการด าเนินงานของรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2558 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิของกิจการจ านวน 
356,865,332.36 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรจาก
การด าเนินงานของรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 17,843,266.63 บาทเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทยงัคงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินก าไรดงักล่าวในการบริหารกิจการ จึงเห็นควร
เสนอให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรจากการด าเนินงานของรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ ต้องออกจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ  

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรง
สว่นสามไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 มีจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1. นายธนัวา   เลาหศิริวงศ์ 

2. นายกฤษณ์   พนัธ์รัตนมาลา 

3. นายสมศกัดิ์ บริสทุธนะกลุ 

ทัง้นี ้จากการพิจารณาคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ และความเป็นผู้มี

คณุธรรมและจริยธรรมแล้ว คณะกรรมการเห็นวา่ กรรมการผู้ที่พ้นจากต าแหนง่ทัง้ 3 ทา่น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่ เก่ียวข้อง และมีความ

เหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้น

จากต าแหนง่ทัง้หมดกลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออก
จากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั และผลประโยชน์ตอบ

แทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อนหรือ

วางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ  ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้

ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2559 โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ต าแหน่ง จ านวนค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการบริษัท 700,000 บาท/ปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/ปี 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 100,000 บาท/ปี 

กรรมการอิสระ 300,000 บาท/ปี 

กรรมการตรวจสอบ 150,000 บาท/ปี 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 50,000 บาท/ปี 

กรรมการ  150,000 บาท/ปี 

 

นอกจากนี ้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสะท้อนผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริษัท และเป็นการตอบแทนการท างานของกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จึงเห็นควร

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดจ่ายโบนสัให้แก่กรรมการบริษัทประจ าปี 2558 ในอตัราเทา่กบั 3.6 เดือนของ

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านเมื่อคิดเป็นอัตราค่าตอบแทนต่อเดือน  คิดเป็นจ านวนโบนัสกรรมการทัง้สิน้         

3,945,000 บาท  

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 และการ
ก าหนดจ่ายโบนสัให้แก่กรรมการประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 และ
การก าหนดจ่ายโบนสัให้แก่กรรมการประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัทที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททุกรอบปีบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4306 หรือ นายสชุาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4475 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ นางสาวช่ืนตา ชมเมิน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7570 หรือ นางสาววนัดี เอี่ยมวณิชชา ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ 
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ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9922  แหง่บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนไมเ่กิน 1,510,000 บาทตอ่ปี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท และก าหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 100,000,000 
หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2558 ของบริษัท อุตสาหกรรม 
ถุงพลาสติคไทย จ ากัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2558 ของบริษัท 
อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จ ากัด ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 100,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 100,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 100,000,000 หุ้ น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO: Initial Public Offering) นัน้  

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 4,320,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจในการท างานและเพื่อให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยมีสว่นร่วม
ในการเป็นเจ้าของบริษัท ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทจ านวน 100,000,000 หุ้ น ตามที่ ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2558 ของบริษัท 
อตุสาหกรรมถงุพลาสติคไทย จ ากดั จากเดิม เป็นดงันี ้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 4,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท  

โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอ่ยของบริษัทดงักลา่วเป็นการเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial 
Public Offering) ตามที่ระบไุว้ในข้อ (2) และจะอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวธีิการเดียวกนั ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการ
เสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทดงักลา่ว บริษัทจะน าหุ้นท่ีเหลอืนัน้ไป
จดัสรรเพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนตามที่ระบไุว้ในข้อ (2) 

โดยปรากฏรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 
ที่ถอืก่อน
ได้รับการ
จัดสรร 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
ที่ได้รับการ
จัดสรรสูงสุด 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นภายหลงั
การจดัสรร 
หุ้นเพิ่มทุน 
(ร้อยละ) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ในการจัดสรร 

นายบรรจง  จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ 0.00 1,537,500  0.384 เพื่ อ ส ร้า งแ รงจู ง ใจ ใน ก า ร

บริหารงานและมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าของบริษัท 

นายธนัวา  เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ 0.00 1,537,500 0.384 เพื่ อ ส ร้า งแ รงจู ง ใจ ใน ก า ร

บริหารงานและมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าของบริษัท 

นายปริญญา  ศนวิารวรุณ กรรมการอิสระ 0.00 925,000 0.23 เพื่ อ ส ร้า งแ รงจู ง ใจ ใน ก า ร

บริหารงานและมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าของบริษัท 

นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ 0.00 200,000 0.05 เพื่ อ ส ร้า งแ รงจู ง ใจ ใน ก า ร

บริหารงานและมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าของบริษัท 

นางรัชตชา แสงจนัทร์   ผู้จดัการทัว่ไป 0.00 10,000 0.0025 เพื่ อ ส ร้า งแ รงจู ง ใจ ใน ก า ร

บริหารงานและมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าของบริษัท 

นายณฐัธวชั  เทียนทองหลอ่ ผู้จดัการทัว่ไป 0.00 20,000 0.005 เพื่ อ ส ร้า งแ รงจู ง ใจ ใน ก า ร

บริหารงานและมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าของบริษัท 

นายศกัดิ์ชยั  กิตติเกิดกลุชยั ผู้จดัการทัว่ไป 0.00 50,000 0.0125 เพื่ อ ส ร้า งแ รงจู ง ใจ ใน ก า ร

บริหารงานและมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าของบริษัท 

นางสาวลนิดา วชัระจารุ

กาญจน์ 

ผู้จดัการฝ่าย

การเงิน 

0.00 30,000 0.0075 เพื่ อ ส ร้า งแ รงจู ง ใจ ใน ก า ร

บริหารงานและมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าของบริษัท 

นางสาวมทันา  จนัทร์หลง ผู้จดัการฝ่าย

บญัชี 

0.00 10,000 0.0025 เพื่ อ ส ร้า งแ รงจู ง ใจ ใน ก า ร

บริหารงานและมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าของบริษัท 

รวม -  4,320,000  
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(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน  95,680,000 หุ้ น  มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering)  

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการ

พิจารณาก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เช่น การจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นคราวเดียวเต็มจ านวน หรือเป็นคราว ๆ โดยพิจารณาสภาวะตลาดเป็นเกณฑ์ และราคาเสนอขาย 

รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุก

ประการ ทัง้นี ้รวมถึงการแตง่ตัง้ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดัจ าหนา่ยและผู้ รับประกนัการจ าหนา่ย การจดัท า แก้ไข ลงนาม สง่

มอบ ซึ่งค าขออนุญาต หนังสือชีช้วน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง หรือให้ถ้อยค าต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ และ/หรือบคุคล

ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการดงักลา่ว 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท

จ านวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ของ

บริษัท อตุสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จ ากัด ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

โดยเนือ้ความอื่นใดในมติดงักลา่วที่มิได้มีการเปลีย่นแปลงจะยงัคงเดิมทกุประการ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเปลีย่นแปลงวาระการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทจ านวน 100,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 
1/2558 ของบริษัท อตุสาหกรรมถงุพลาสติคไทย จ ากดั โดยให้แก้ไขการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเป็นดงันี ้ 

1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 4,320,000 หุ้น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งเป็นการเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

2) จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 95,680,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ   

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ )หากมี(  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณาหรือซกัถามเพิม่เติม โดยไมม่ีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพจิารณา 
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 ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดการประชมุ 

เลกิประชมุเวลา 12.00 น. 

 

   รับรองวา่ถกูต้อง 

 

 (นายสมศกัดิ์ บริสทุธนะกลุ) 

  ประธานในที่ประชมุ 
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ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 

ช่ือ – นามสกลุ นายปริญญา  ศนิวารวรุณ 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 - ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)    

    รุ่นท่ี 122 ปี 2558  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 

  รุ่นท่ี 206 ปี 2558  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 

  รุ่นท่ี 206 ปี 2558  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee  

  (RNG) รุ่นท่ี 8 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) 

  รุ่นท่ี 21 ปี 2559  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน - 2557 - ปัจจุบนั  :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 

   สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ทีพีบีไอ 

 - 2554 - ปัจจุบนั  :  กรรมการผูจ้ดัการ  บจก. ปริญญา แอสเซ็ทส์ 

 - 2544 - ปัจจุบนั  :  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการ  บจก. ปริญญา อาร์เอม็แอล 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.231 

การมส่ีวนได้เสียลกัษณะต่างๆ กบับริษัทและนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 - ไม่มี - 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี   (ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2557) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 

 กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - บริษทั ปริญญา แอสเซ็ทส์ จ ากดั 

 - บริษทั ปริญญา อาร์เอม็แอล จ ากดั 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ - ไม่มี - 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
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ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2559 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 7 / 8  คร้ัง 

 การประชุมตรวจสอบ : 4 / 4  คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการสรรหา : 2 / 2  คร้ัง 

และก าหนดค่าตอบแทน 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั 

 - ไม่มี - 
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ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 

ช่ือ – นามสกลุ นายวชัิย  บริสุทธนะกลุ 

 กรรมการ 

อายุ 67 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม - ปวช. บริหารธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการสีลม 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 

    (DAP) รุ่นท่ี  113  ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน - 2530 - ปัจจุบนั  :  กรรมการ  บมจ. ทีพีบีไอ 

 - 2547 - ปัจจุบนั  :  กรรมการ  บจก. ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง   

 - 2555 - ปัจจุบนั  :  กรรมการ  บจก. มินิมา (ประเทศไทย) 

 - 2554 - ปัจจุบนั  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร  บจก. สามพฒัน พร็อพเพอร์ต้ี 

 - 2535 - 2557  :  กรรมการ  บจก. ไทยโมเดอร์นแพค (1992) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.627 

การมส่ีวนได้เสียลกัษณะต่างๆ กบับริษัทและนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 - ไม่มี - 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี   (ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2557) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 

 กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ากดั 

 - บริษทั มินิมา (ประเทศไทย) จ ากดั 

 - บริษทั สามพฒัน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ - ไม่มี - 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2559 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 8 / 8  คร้ัง 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั 

 - ไม่มี - 
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ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 

ช่ือ – นามสกลุ นายกมล  บริสุทธนะกลุ 

 กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

อายุ 40 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม - ปริญญาโท สาขาการเงิน 

    San Francisco State University, USA 

 - ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่น SEC ปี 2557  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 

   รุ่นท่ี 199  ปี 2558  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

   รุ่นท่ี 10  ปี 2559  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Company Reporting Program (CRP) 

   รุ่นท่ี 13  ปี 2558  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน - 2547 - ปัจจุบนั  :  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน บมจ. ทีพีบีไอ 

 - 2547 - ปัจจุบนั  :  กรรมการ  บจก. ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง   

 - 2555 - ปัจจุบนั  :  กรรมการ  บจก. มินิมา (ประเทศไทย) 

 - 2555 - ปัจจุบนั  :  กรรมการ  บจก. ทีเอม็พี แพค็เกจจ้ิง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.342 

การมส่ีวนได้เสียลกัษณะต่างๆ กบับริษัทและนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 - ไม่มี - 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี   (ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2557) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี - 

 กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ากดั 

 - บริษทั มินิมา (ประเทศไทย) จ ากดั 

 - บริษทั ทีเอม็พี แพค็เกจจ้ิง จ ากดั 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ - ไม่มี - 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
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ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2559 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 8 / 8  คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการสรรหา : 2 / 2  คร้ัง 

และก าหนดค่าตอบแทน 

(ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั 

 - ไม่มี - 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 

 ก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด ้

 รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง

ไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน

คร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

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

 ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
  

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอี้ก 
 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ

ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

ขอ้ 20 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ขอ้ 22 กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจ านวนท่ีแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับเบ้ียเล้ียงและ

สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
 

 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของ

บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
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ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม

 ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้น

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บห้า (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย

ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่

ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้ง

จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 

ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าว

นดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 
  

 ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง

ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้ (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 

(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 

 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ก่ึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู ้

ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี

แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น

ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 
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ขอ้ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ถือวา่หุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

 เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

  (ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

  วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

  (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

  (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

  (ฉ) การเลิกบริษทั 

  (ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

 

ขอ้ 36 กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

 (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 (2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 

 (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 (5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

 (7) กิจการอ่ืนๆ 

 

ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติัและคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
 

 เงินปันผลนั้ นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีออกหุ้นบุริมสิทธิ และก าหนดให้หุ้น

บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
  

 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทั้ งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ นใน

หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

 

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

หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจด

ทะเบียน 
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เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

 1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

 - เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้ฉบบัจริงและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั 

  ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีท่ีมีการเปล่ียนค าน าหนา้ ช่ือ  

  หรือช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

 1.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

 - หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น 

  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

 - ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และผูม้อบฉนัทะได ้

  ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 - เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 

 2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

 - เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

 - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายไุม่เกิน 6 เดือน  

  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่  

  ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

 2.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

 - หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และ 

  ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

 - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายไุม่เกิน 6 เดือน 

  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่  

  ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

 - ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียด

  ตามขอ้ 1.1 และผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 - เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

 

3. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ใหเ้ตรียมเอกสารตามขอ้ 1. และขอ้ 2. โดยเอกสารแสดงตนใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ ผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง

 ส าเนาถูกตอ้ง 
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 - กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศ

  ท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผูมี้อ านาจ

  ลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตั้ งส านักงานใหญ่และ

  หนงัสือรับรองดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพบับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ ไม่

  เกิน 6 เดือน 

 - เอกสารท่ีมิได้มีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผูถื้อหุ้นหรือ

  ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของค าแปล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

 

4. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

- เตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศใหค้สัโตเดียน เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนังสือยืนยนัว่า คสัโตเดียนผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ ทั้งน้ีเอกสารท่ีตน้ฉบบั

 เป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย  และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือ

 ช่ือรับรองความถูกตอ้งของค าแปล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

Proxy Form A. 
 (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง การก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

---------------------------------- 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                   
Shareholder’s Registration No. Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.      
 Date              Month                    Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  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)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (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)    
  
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 
April 24, 2017 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand 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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 

 
 

 
ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

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

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

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

  (...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ / Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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 าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนและตายตัว) 

(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 
---------------------------------- 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                   
Shareholder’s Registration No. Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.      
 Date              Month                    Year 
 
(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  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)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (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)    
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 
April 24, 2017 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand 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:  
 วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2559 

 Agenda 1 To consider and certify the Minute of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on March 5, 2016 
 (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 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
 Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report to be about the performance of the Company for the year 2016 

 (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 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  

  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
 Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Statement of Comprehensive Income of the 

  Company for the fiscal year ended December 31, 2016 
 (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 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลก าไรสะสมของการด าเนินงานงวดประจ าปี 2558 

  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
 Agenda 4 To consider and acknowledge the interim dividend payment in respect of retained earnings for the year ended 

  December 31, 2015 
 (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 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
  จ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2559 

 Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit as the legal reserve and dividend payment for the performance 
  of the Company for the year 2016 

 (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 6 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 
 Agenda 6 To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by rotation 

  for the year 2017 
 (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 
 



  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
  Attachment 7 

3 / 5 

 

  
    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors 
     เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
   1)   ช่ือกรรมการ (Name) นายปริญญา  ศนิวารวรุณ  (Mr.Prinya Saniwalwaroon)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมการ (Name) นายวิชยั  บริสุทธนะกุล  (Mr.Vichai Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมการ (Name) นายกมล  บริสุทธนะกลุ  (Mr.Kamol Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และโบนัสกรรมการประจ าปี 2559 
 Agenda 7 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2017 and Bonus of Directors  

  for the year 2016 
 (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 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company 
  Auditor’s  remuneration for the fiscal year ended December 31, 2016 

 (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 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 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
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 
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. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 
  (...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นประจ าต่อแบบหนังสือ
มอบฉนัทะแบบ 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 าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of TPBI Public Company Limited in respect of 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 24, 2017 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, 
Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand 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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) 

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

---------------------------------- 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                   
Shareholder’s Registration No. Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.      
 Date              Month                    Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  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 
 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ 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)    

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 
April 24, 2017 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand 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 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2559 

 Agenda 1 To consider and certify the Minute of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on March 5, 2016 
 (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 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
 Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report to be about the performance of the Company for the year 2016 

 (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 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  

  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
 Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Statement of Comprehensive Income of the 

  Company for the fiscal year ended December 31, 2016 
 (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 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลก าไรสะสมของการด าเนินงานงวดประจ าปี 2558 

  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
 Agenda 4 To consider and acknowledge the interim dividend payment in respect of retained earnings for the year ended 

  December 31, 2015 
 (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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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
  จ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2559 

 Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit as the legal reserve and dividend payment for the performance 
  of the Company for the year 2016 

 (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 6 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 
 Agenda 6 To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by rotation 

  for the year 2017 
 (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 
 
    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors 
     เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
   1)   ช่ือกรรมการ (Name) นายปริญญา  ศนิวารวรุณ  (Mr.Prinya Saniwalwaroon)         
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมการ (Name) นายวิชยั  บริสุทธนะกุล  (Mr.Vichai Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมการ (Name) นายกมล  บริสุทธนะกลุ  (Mr.Kamol Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และโบนัสกรรมการประจ าปี 2559 
 Agenda 7 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2017 and Bonus of Directors 

  for the year 2016 
 (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 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company 
  Auditor’s  remuneration for the fiscal year ended December 31, 2016 

 (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 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 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 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 
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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 
  (...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(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 านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (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)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 A letter confirming that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business. 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ 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 ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of TPBI Public Company Limited in respect of 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์ 
ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 24, 2017 at 10.00 a.m. at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel,  
Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand 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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ข้อมูลกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

 
 

 1. ช่ือ : นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา 

  ต ำแหน่งในบริษทั : กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ 

    ก ำหนดค่ำตอบแทน 

  อำย ุ : 48 ปี 

  ท่ีอยู ่ : 222/58  หมู่ท่ี 5  ต ำบลบำงรักนอ้ย  อ ำเภอเมืองนนทบุรี 

    จงัหวดันนทบุรี  11000 

  กำรมีส่วนไดเ้สีย : ไม่มี 

  ในวำระกำรประชุม  

 
 2. ช่ือ : นายปริญญา  ศนิวารวรุณ 

  ต ำแหน่งในบริษทั : กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 

    ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

  อำย ุ : 56 ปี 

  ท่ีอยู ่ : 91/846  ซอยนวลจนัทร์ 56 แยก 1  แขวงนวลจนัทร์ 

    เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230 

  กำรมีส่วนไดเ้สีย : มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรแทน 

  ในวำระกำรประชุม  กรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  เน่ืองจำกเป็น

    กรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และไดรั้บกำรเสนอ

    ช่ือใหไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรต่ออีกหน่ึงวำระ 
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คุณสมบัตกิรรมการอสิระ 

บริษทัก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษทัให้ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมดของบริษทั และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) 

เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรอิสระเขำ้ร่วมในคณะกรรมกำรบริษทั 

บุคคลท่ีจะมำท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญติั

บริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยร์วมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

คณะกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ 

ประกอบกนั เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัหรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระของ

บริษทัต่อไป ทั้งน้ี หำกมีกรรมกำรอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษทัอำจแต่งตั้งกรรมกำร

อิสระท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดขำ้งตน้เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต ำแหน่งได้

เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรอิสระท่ีตนแทน ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ ดงัน้ี 

1.ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะ

ได้พน้จำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำว มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนเขำ้รับต ำแหน่ง ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ี

กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 

3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่

น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็น

ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4.ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม

ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้

อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม

ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนเขำ้รับต ำแหน่ง  

ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจขำ้งตน้ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดว้ยกำรรับหรือให้กูย้ืม          

ค ้ำประกนั กำรใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคูส่ญัญำมีภำระหน้ี

ท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะ

ต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ให้นบัรวมภำระ

หน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ

บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้

ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนเขำ้รับต ำแหน่ง  

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงินซ่ึง

ไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ

บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี

ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนเขำ้รับต ำแหน่ง  

7.ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ เช่น กำรมีขอ้ตกลงใน shareholders agreement เก่ียวกบักำรแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ือเป็นตวัแทนและดูแล

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

8.ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือ

หุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำร

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งน้ี โดยทัว่ไปกำร

แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระหมำยควำมถึงกำรแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนตำมภำรกิจท่ีได้มอบหมำยโดยไม่ต้องค ำนึงถึง

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือต ำแหน่งหนำ้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่

ภำยใตส้ถำนกำรณ์ใดๆ ท่ีอำจบีบบงัคบัใหไ้ม่สำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งตรงไปตรงมำ 

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้ งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตำม 1 ถึง 9 ข้ำงต้นแล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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