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หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
ท่ี TPBI-EXC 009/2018 
วนัท่ี  15 มีนำคม 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561    
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 

  

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1.   รำยงำนประจ ำปี 2560 ของบริษทั (CD-ROM) 
  2.   ส ำเนำงบกำรเงินของบริษัท  ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุด  ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2560  
                                     (CD-ROM)  
 3.    รำยนำมและประวติัของผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออก          
                                     ตำมวำระ 
 4.   ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุน้และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 5.   กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั 
 6.   เอกสำรหรือหลกัฐำนเพ่ือแสดงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 
 7.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  
 8.   ขอ้มูลกรรมกำรอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในกำรประชุม  
 9.   แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชุม      

         ดว้ยคณะกรรมกำรของบริษทัมีมติให้เรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 
2561 เวลำ 10.00 น. (เ ร่ิมลงทะเบียนเวลำ 8.00 น.) ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด์  ถนนเพชรเกษม   
อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73110  ประเทศไทย  เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1     พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
                       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    คณะกรรมกำรไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปล่ียนแปลงส ำคญัของบริษทั
 ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2560 ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2560 แลว้ รำยละเอียดปรำกฏ
 ตำมส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นรับทรำบ  
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปล่ียนแปลงส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2560  

หมำยเหตุ                          วำระน้ีเป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบจึงไม่มีกำรลงมติ  

  

วาระที ่2        พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัได้จัดท ำงบกำรเงินของบริษทั ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และไดจ้ดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตท ำกำรตรวจสอบ 
รวมถึงไดรั้บกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทัเรียบร้อยแลว้  

 
 



 4 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 39 ก ำหนดให้บริษทั
จะต้องจัดท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน  ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชี   
เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ทุกปี 
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงทีส่่งมาด้วย 2  ซ่ึงสรุปสำระส ำคญัเปรียบเทียบกบัปีท่ี
ผำ่นมำไดด้งัน้ี 
 

รายการ ล้านบาท 
ปี 2559 ปี 2560 

สินทรัพยร์วม 3,887,812,618.16 4,208,398,051.95 
หน้ีสินรวม 1,148,354,566.03 1,508,748,722.29 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,739,458,052.13 2,699,649,329.66 
รำยไดร้วม 5,024,969,102.37 4,783,895,604.41 
ก ำไรสุทธิ 396,124,435.58 192,907,140.98 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 1.06  0.44 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นพิจำรณำ
อนุมัติ งบกำร เ งินของบริษัท  ส ำห รับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ิน สุด  ณ  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี รวมถึงไดรั้บกำร
สอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั
เรียบร้อยแลว้  

หมำยเหตุ                  มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้น 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่3   พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2560 

   วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตำมมำตรำ 115 และมำตรำ 116  แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  
  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44, 45                                

 ก ำหนดให้บริษทั จ่ำยเงินปันผลจำกเงินก ำไรเท่ำนั้น และก ำหนดให้บริษทั 
ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 
ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน                                                           
บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ 
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลงักำรหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล อย่ำงไรก็ตำม 
บริษทัอำจจะก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำท่ีน้อยกว่ำอตัรำท่ีก ำหนด
ขำ้งตน้ได ้หำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งน ำเงินก ำไรสุทธิจ ำนวนดงักล่ำว 
มำใช้เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อไป โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้อง 
ไม่เกินกว่ำก ำไรสะสมของงบกำรเงิน รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2560 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลกบัปีท่ีผำ่นมำ ดงัน้ี 
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หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2559 ปี 2560 
ก ำไรสุทธิ (บำท) 384,655,218.48 157,430,648.87 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (บำท) 482,469,571.12 196,756,652.58 
จ ำนวนหุน้ (หุน้) 400,000,000 400,000,000 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้ (บำท) 1.04 0.39 
อตัรำเงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท) 0.60 0.40 
รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 240,000,000 160,000,000 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น พิจำรณำ

อนุมติั ดงัน้ี 
    -  งดจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกบริษทัมีทุนส ำรอง

ตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนดแลว้ 
            -  จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธันวำคม 2560 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 157,430,648.87 บำท 
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2560 ในอตัรำ
หุ้นละ 0.40 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 160,000,000 บำท ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผล โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรไดรั้บเงินปันผล 
ในวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผล ในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 
2561 (กำรให้สิทธิดงักล่ำวของบริษทัยงัมีควำมไม่แน่นอน เน่ืองจำกตอ้งรอ
อนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้) 

  หมำยเหตุ                         มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้น 
                       ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้
มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 17  ซ่ึงก ำหนดให้ในกำร
ประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งเป็นอตัรำ โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2561 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระมีจ ำนวน 3 ท่ำน 
ไดแ้ก่ 

  1. นำยบรรจง      จิตตแ์จง้            กรรมกำรอิสระ 
  2. นำยศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกลุ      กรรมกำร 
  3. นำยสิทธิชยั     บริสุทธนะกลุ      กรรมกำร 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

   
 ทั้ งน้ี บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ

เลือกตั้งเป็นกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอช่ือบุคคลมำยงับริษทั        

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหนำ้ท่ีสรรหำกรรมกำร โดย
พิจำรณำบุคคลท่ีมีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมเช่ียวชำญอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงตอ้ง
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจน
ประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง และไดพิ้จำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระในเร่ือง
ควำมสำมำรถในกำรใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้เห็นสมควรให้เสนอต่อ 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมกำรบริษทัแทน
กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ ดงัต่อไปน้ี 

  1. นำยบรรจง      จิตตแ์จง้            กรรมกำรอิสระ 
  2. นำยศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกลุ      กรรมกำร 

  3. นำยสิทธิชยั     บริสุทธนะกลุ      กรรมกำร 
 บุคคลทั้ง 3 ท่ำนดงักล่ำว ซ่ึงไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็น 

ผูท่ี้มีคุณสมบติัและมีควำมเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัต่อไป
อีกวำระ ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมกำรมี 
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำโดยผ่ำนกำรพิจำรณำและเสนอจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมนโยบำยกำรสรรหำ
กรรมกำรแลว้เห็นวำ่ กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมกบั
กำรประกอบธุรกิจของบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้ง  

  1. นำยบรรจง      จิตตแ์จง้            กรรมกำรอิสระ 
  2. นำยศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกลุ      กรรมกำร 

          3. นำยสิทธิชยั     บริสุทธนะกลุ      กรรมกำร 
  เป็นกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีก

วำระหน่ึง 
 หมำยเหตุ                       มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้น 
      ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และโบนัสกรรมการอสิระประจ าปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้
มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก ำหนดวำ่กรรมกำรมีสิทธิ
ได้รับค่ำตอบแทนในรูปของเงินรำงวลั เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตำมข้อบังคับหรือตำมท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงหลกัเกณฑ์ และ
จะก ำหนดเป็นครำวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลง
ก็ได ้และนอกจำกนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของ
บริษทั 

  ทั้งน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 และโบนสักรรมกำรอิสระประจ ำปี 2560 
โดยพิจำรณำจำกขนำดธุร กิจ  และภำระหน้ำ ท่ีควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร และเพื่อสะทอ้นผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรบริษทั โดยจำก
กำรพิจำรณำคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2561 และโบนสักรรมกำรอิสระประจ ำปี 2560 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2560 ค่าตอบแทนปี 2561 
ประธำนกรรมกำรบริษทั 400,000 บำท/ปี 400,000 บำท/ปี 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 250,000 บำท/ปี 250,000 บำท/ปี 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 100,000 บำท/ปี 100,000 บำท/ปี 
กรรมกำรอิสระ 300,000 บำท/ปี 300,000 บำท/ปี 
กรรมกำรตรวจสอบ 150,000 บำท/ปี 150,000 บำท/ปี 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  50,000 บำท/ปี  50,000 บำท/ปี 
กรรมกำร  150,000 บำท/ปี 150,000 บำท/ปี 

 
ต าแหน่ง โบนัส ปี 2559 โบนัส ปี 2560 

กรรมกำรอิสระ 30% ของค่ำตอบแทน 
กรรมกำรประจ ำปี 

15% ของค่ำตอบแทน 
กรรมกำรประจ ำปี 

                         

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำโดยผ่ำนกำรพิจำรณำและเสนอจำก              
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นสมควรเสนอให ้
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 
2561 และโบนสักรรมกำรอิสระประจ ำปี 2560 ดงัรำยละเอียดขำ้งตน้ 

 หมำยเหตุ                           มติในวำระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวน      
  เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 



 8 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก ำหนดให้ท่ีประชุม
สำมัญผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุก 
รอบปีบัญ ชี  และคณะกรรมกำรบ ริษัท เ ห็นชอบตำมกำร เสนอของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกผู ้สอบบัญชีของบริษัท  
เอส พี ออดิท จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2561 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
โดยเห็นวำ่ผูส้อบบญัชีดงักล่ำว มีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมเช่ียวชำญใน
วิชำชีพและไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยดีเสมอมำ รวมทั้งไดพิ้จำรณำเปรียบเทียบกบั
ปริมำณงำนและอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวด
อุตสำหกรรมเดียวกนัแลว้ เห็นวำ่มีค่ำสอบบญัชีท่ีเหมำะสม  ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็น
ส ำนกังำนสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอ ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู ้บริหำร ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง จึงมี 
ควำมอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นพิจำรณำ
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำก บริษทั เอส พี ออดิท จ ำกดั ไดแ้ก่ 

 1.นำงสำวซูซำน  เอ่ียมวณิชชำ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4306 และ/หรือ 
 2.นำยสุชำติ  พำนิชยเ์จริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
 3.นำงสำวช่ืนตำ  ชมเมิน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7570 และ/หรือ  
 4.นำงสำววนัดี  เอ่ียมวณิชชำ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 
 5.นำยเกียรติศกัด์ิ  วำนิชยห์ำนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 9922 และ/หรือ 
  6.นำงสำวอุมำพร  วงศม์ำศำ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4810 
 เ ป็นผู ้สอบบัญ ชีของบ ริษัท  ส ำห รับรอบระยะ เ วลำบัญ ชี ส้ิน สุด  ณ  

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีรำยท่ี 1 เคยไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรและท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีมำแลว้เป็นเวลำ 1 
ปี ส่วนผูส้อบบัญชีรำยท่ี 2 ถึง 6 ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท  และ
ก ำหนดค่ำสอบบญัชี ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บำท ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆตำมท่ีจ่ำยจริง 
โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
รายละเอยีดค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 
ค่ำสอบบญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 810,000 บำท 810,000 บำท 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน ไตรมำส 1  230,000 บำท  230,000 บำท 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน ไตรมำส 2   230,000 บำท   230,000 บำท 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน ไตรมำส 3 230,000 บำท 230,000 บำท 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินในต่ำงประเทศ 4 ไตรมำส - 360,000 บำท 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 1,500,000 บาท 1,860,000 บาท 

(ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยเก่ียวเน่ืองจำกกำรสอบบญัชี และค่ำบริกำรอ่ืนๆ โดยก ำหนดเบิกจ่ำยตำมจริง) 
*ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยเก่ียวเน่ืองจำกกำรสอบบญัชี และค่ำบริกำรอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2560 รวมทั้งส้ิน  422,763 บำท 

 

หมำยเหตุ   มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้น 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่7        พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  ข้อ 3. เพ่ือเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท  
                       จ านวน 1 ข้อ 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล      เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย และเพื่อให้           
   บริษทัสำมำรถเป็นผูค้  ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยได ้บริษทัจึงมี      
   ควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยเพ่ิมเติม 
    อีกจ ำนวน 1 ขอ้ คือ ขอ้ 24 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

“ข้อ 24  ประกอบธุรกิจบริกำรรับค ้ ำประกันหน้ีสิน ควำมรับผิด และ 
กำรปฏิบัติตำมสัญญำของบุคคลอ่ืน  รวมทั้ งรับบริกำรค ้ ำประกันบุคคล  
ซ่ึงเดินทำงเขำ้มำในประเทศหรือเดินทำงออกไปต่ำงประเทศ ตำมกฎหมำย 
วำ่ดว้ยคนเขำ้เมือง กฎหมำยวำ่ดว้ยภำษีอำกร และกฎหมำยอ่ืน”  
เ พ่ือให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำกเดิม 
จ ำนวน 23 ขอ้ เป็น 24 ขอ้ บริษทัจึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัขอ้ 3 โดยใหใ้ชข้อ้ควำมต่อไปน้ี 
  “ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัทมีจ ำนวน 24 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ 
บมจ.002 ท่ีแนบ” 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นพิจำรณำ  
อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือเพ่ิมวตัถุประสงค์ของ
บริษัทจ ำนวน 1 ข้อ และเห็นสมควรให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทัหรือประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงินในกำรจดทะเบียน
แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัต่อ
กระทรวงพำณิชย์ มีอ ำนำจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค ำ หรือด ำเนินกำรใดๆ 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน เพ่ือใหส้ำมำรถจดทะเบียนได ้

หมำยเหตุ  มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี 
  ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่ม เติมข้อบังคับของบริษัท  ข้อ  31. เ พ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ มาตรา 100 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล      เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และท่ี   

  แกไ้ขเพ่ิมเติม มำตรำ 100 บริษทัจึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม  
  ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. รำยละเ อียดปรำกฏตำม ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 5  

  โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

 
 
 
 

ข้อบงัคบัใหม่ ข้อบงัคบัเดมิ 

ข้อ  31. [วรรค  1] คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม 
ผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน  
นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

[วรรค 2] กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกวรรคหน่ึง  
ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรียก
ประ ชุมผู ้ ถื อ หุ้น เ ป็นกำรประ ชุมวิส ำมัญ เ ม่ื อ ใด ก็ได ้
สุดแต่จะเห็นสมควร 

[วรรค 3] ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
ทั้ งหมด จะเขำ้ช่ือกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้ง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอเรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจน      
ในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดั
ให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยในส่ีสิบห้ำ (45) วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

[วรรค 4] ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุม
ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคท่ีสำม ผูถื้อหุ้นทั้งหลำยซ่ึง
เขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุ้นตำมท่ี
บงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบห้ำ (45) วนั 
นับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคท่ีสำม ในกรณี
เช่นน้ี ให้ถือวำ่เป็นกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิด
จำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร 

ข้อ 31. [วรรค 1] คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม 
ผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน 
นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

[วรรค 2] กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกวรรคหน่ึง 
ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียก
ประชุมผู ้ถือ หุ้น เ ป็นกำรประชุมวิสำมัญเ ม่ือใดก็ได ้
สุดแต่จะเห็นสมควร 

[วรรค  3] ผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 
หน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือ
ผู ้ถือหุ้นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน  ซ่ึงมีหุ้น 
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวน 
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้ งหมดจะเข้ำช่ือกันท ำหนังสือ ขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัด เจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย  ในกรณีเ ช่นน้ี
คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยในหน่ึง 
(1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจำกผูถื้อหุน้ดงักล่ำว 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นพิจำรณำ  
   อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 31. และเห็นสมควรเสนอใหบุ้คคล  
   ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัหรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน  
   ในกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัต่อกระทรวงพำณิชย ์และ     
   มีอ ำนำจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค ำหรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมค ำสัง่ 
   ของนำยทะเบียน เพื่อใหส้ำมำรถจดทะเบียนได ้
หมำยเหตุ  มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของ    
   จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9          พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
หมำยเหตุ ในกำรเสนอวำระอ่ืนๆ นอกเหนือจำกวำระท่ีก ำหนดในหนงัสือเชิญประชุม จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ย 
  กวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดสนบัสนุน เพ่ือบรรจุให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำ 
  เร่ืองอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
 

  จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) โปรดเขำ้ร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และ
สถำนท่ีดงักล่ำวโดยพร้อมเพรียงกนัจกัขอบคุณยิ่ง โดยโปรดตรวจสอบรำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีตอ้งน ำมำ เพื่อแสดง
สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมดงักล่ำวตำมส่ิงทีส่่งมาด้วย 6  เพ่ือสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมของท่ำนผูถื้อหุน้  

 

หำกท่ำนผูถื้อหุ้นท่ำนใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงในกำรประชุม กรุณำ
กรอกและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะตำม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนำมและปิดอำกรแสตมป์ 
โดยถูกตอ้งเรียบร้อยดงักล่ำวต่อประธำนในท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่ำนผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทั ดังมีรำยนำมและขอ้มูลตำม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 เป็นผูรั้บมอบฉันทะของท่ำนในกำร
ประชุมได ้

 

ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำรหรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ  
ณ สถำนท่ีประชุม ตั้งแต่เวลำ 8.00 น. ของวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561  

 

           ขอแสดงควำมนบัถือ  

 

       ลงช่ือ ........................................................ ประธำนกรรมกำร 

               ( นำยบรรจง   จิตตแ์จง้ )   

ข้อบงัคบัใหม่ (ต่อ) ข้อบงัคบัเดมิ (ต่อ) 
[วรรค 5] ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำร
เ รียกประชุมเพรำะผู ้ถือหุ้นตำมวรรคส่ีค ร้ังใดจ ำนวน 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว้
ในขอ้ 33. ผูถื้อหุ้นตำมวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ ชดใช้
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมในคร้ังนั้นให้แก่
บริษทั 
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ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 
 
 
 

ช่ือ – นามสกลุ            นายบรรจง    จติต์แจ้ง    
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ  

อายุ 70 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมกำรอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม -  ปริญญำโท สำขำวศิวกรรมศำสตร์เคร่ืองกล  

    University of Akron, USA 

- ปริญญำตรี สำขำวศิวกรรมศำสตร์เคร่ืองกล (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 7 ปี 2544  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 1 ปี 2550  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- DCP Refresher Course (ReDCP) รุ่นท่ี 5 ปี 2550  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 7 ปี 2551  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 3 ปี 2555  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- DCP Update (DCPU) รุ่นท่ี 1 ปี 2557   

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 1 ปี 2560  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) -  2557 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ  

     บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai IOD) 

- 2551 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน / กรรมกำรก ำหนดกลยทุธ์ทำงธุรกิจ  

บริษทั ไทยออพติคอลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

- 2551 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำดำ้นกำรศึกษำ  

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
Attachment 3 

 

 

http://www.yellowpages.co.th/profile/520524262299001
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หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั)(ต่อ) -  2550 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /  

     กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  

                                                                                         บริษทั ล ่ำสูง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน - บริษทั ไทยออพติคอลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 - บริษทั ล ่ำสูง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai IOD) 

 กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ - ไม่มี - 

ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี   (ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2557) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2560 

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั : 11 / 11  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.384 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั  -ไม่มี- 
 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(กำรมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ 

 ในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 

   เป็น    ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)    เป็น    ไม่เป็น 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีได ้
    อยำ่งเป็นอิสระ (เช่น กำรซ้ือ/ขำยวตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร กำรยมื/ใหกู้ย้มืเงิน) 

   เป็น    ไม่เป็น 

4. มีควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั          มี       ไม่มี 
  

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแล้วว่ำ 

นำยบรรจง  จิตต์แจง้ เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน 

ของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมพระรำชบัญญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ข

เพ่ิมเติม) คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้ง นำยบรรจง  จิตตแ์จง้  

ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
Attachment 3 
 

 



 14 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ช่ือ – นามสกลุ นายศักดิ์สิทธ์ิ     บริสุทธนะกลุ      

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร  

  (High Value Added Products) 

อายุ 37 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมกำร 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม -  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  

      San Diego State University, USA 

- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี SEC ปี 2557  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 210 ปี 2558  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 10 ปี 2559  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- TLCA Leadership Development Program (LDP) “Enhancing the 

Competitiveness of Thai Companies” รุ่นท่ี 5 ปี 2560  

สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทยร่วมกบั International Institute for 

Management Development (IMD) ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) -  2552 - ปัจจุบนั กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร  

     (High Value Added Products) บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd. 

- 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

- 2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั มินิมำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

- 2550 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี-  

 กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd. 

 - บริษทั ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 - บริษทั มินิมำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 - บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั 

 กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ - ไม่มี - 

ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
Attachment 3 
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หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี   (ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2557) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2560 

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั : 9 / 11  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.342 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั  -ไม่มี- 
 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ   

(กำรมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 

ปีท่ีผำ่นมำ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 

N/A      เป็น      N/A    ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย) N/A      เป็น      N/A     ไม่เป็น 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ี     
    ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ (เช่น กำรซ้ือ/ขำยวตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร กำรยมื/ใหกู้ย้มืเงิน) 

N/A      เป็น      N/A     ไม่เป็น 

4. มีควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั         N/A      มี        N/A     ไม่มี 
  

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแล้วว่ำ  

นำยศักด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญอนัเป็นประโยชน์ต่อกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด  

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้

กำรแก้ไขเพ่ิมเติม) คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำเลือกตั้ ง  

นำยศกัด์ิสิทธ์ิ  บริสุทธนะกลุ  ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง 
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 16 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ช่ือ – นามสกลุ นายสิทธิชัย     บริสุทธนะกลุ    

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร       

  (General Products) 

อายุ 35 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมกำร 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม -  ปริญญำโท สำขำ Supply Engineering and Logistics University  

       of Warwick, UK 

- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 171 ปี 2556  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) -  2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร  

     (General Products) บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd. 

- 2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร  

บริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลย ีจ ำกดั 

- 2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั 

- 2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั มินิมำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี-  

 กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd. 

 - บริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลย ีจ ำกดั 

 - บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั 

 - บริษทั มินิมำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ - ไม่มี - 

ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี   (ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2557) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2560 

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั : 9 / 11  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.342 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั  -ไม่มี- 

 

 

ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
Attachment 3 
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หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  

(กำรมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 

ปีท่ีผำ่นมำ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 

    N/A      เป็น        N/A    ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)     N/A      เป็น      N/A     ไม่เป็น 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ี    
   ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ (เช่น กำรซ้ือ/ขำยวตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร กำรยมื/ใหกู้ย้มืเงิน) 

   N/A      เป็น      N/A     ไม่เป็น 

4. มีควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั         N/A      มี        N/A     ไม่มี 
  

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแล้วว่ำ  

นำยสิทธิชัย  บริสุทธนะกุล เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญอันเป็นประโยชน์ต่อกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด  

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้

กำรแก้ไขเพ่ิมเติม) คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้น เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้ ง  

นำยสิทธิชยั  บริสุทธนะกลุ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง 

 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรบริษทัตำมหลกัเกณฑ ์และวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร 

ก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ให้บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด ้

รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ
กำรเลือกตั้งในล ำดับถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน 
คร้ังนั้น ใหป้ระธำนท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

 
ขอ้ 17 ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) เป็นอตัรำ 

 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3) 
  

 กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรับต ำแหน่งไดอี้ก 
 

 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนนั้น ให้จบัสลำกกนั ส่วนปีหลงัๆ
ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

 
ขอ้ 20 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ 
นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 22 กรรมกำรบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษทัในรูปของเงินรำงวลั เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวำ่สองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็น
จ ำนวนท่ีแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์เฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืนก็ได้ นอกจำกน้ี กรรมกำรบริษทัมีสิทธิได้รับเบ้ียเล้ียงและ
สวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบริษทั 

 

 ขอ้ควำมในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งมำจำกพนกังำนหรือลูกจำ้งของ
บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั 

 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 
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ขอ้ 31 คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

 กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกวรรคหน่ึง ให้เรียกวำ่กำรประชุมวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุม
 ผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 

 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้น
จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บห้ำ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำย
ไดท้ั้ งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้ 
แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำร
ตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจำกผูถื้อหุน้ดงักล่ำว 

 
ขอ้ 32 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ

กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวำ่เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณำค ำบอกกล่ำว
นดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่สำม (3) วนั เป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่สำม (3) วนั 

  

 ทั้งน้ี สถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนแห่งใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
ตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนดก็ได ้

 
ขอ้ 33 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ (หำกมี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ยี่สิบหำ้ (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำม 
(1/3) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 

 ในกรณีท่ีปรำกฎวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแลว้ก่ึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขำ้
มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพรำะ 
ผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่  และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน 
ก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 34 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่

สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมี
แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมคนใดคนหน่ึงมำเป็น
ประธำนในท่ีประชุมดงักล่ำว 

 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 
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ขอ้ 35 ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ถือวำ่หุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมกำร และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียง
 เท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
  (ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหำชนอ่ืนมำเป็นของบริษทั 
  (ค) กำรท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 

  กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนใดเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรควบรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืนโดยมี
  วตัถุประสงคเ์พ่ือกำรแบ่งผลก ำไรขำดทุนกนั 

  (ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (จ) กำรเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
  (ฉ) กำรเลิกบริษทั 
  (ช) กำรออกหุน้กูข้องบริษทั 
  (ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษทักบับริษทัอ่ืน 
 
ขอ้ 36 กิจกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
 (1) พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถึงกิจกำรของบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
 (2) พิจำรณำอนุมติังบดุล และบญัชีก ำไรขำดทุน 
 (3) พิจำรณำอนุมติัจดัสรรเงินก ำไร 
 (4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 (5) พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 (6) พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และ 
 (7) กิจกำรอ่ืนๆ 
 
ขอ้ 39 คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรท ำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมติัและคณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและงบก ำไรขำดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 44 หำ้มจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู ่หำ้มมิใหจ่้ำยเงิน

ปันผล 
 

 เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำ ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีออกหุน้บุริมสิทธิ และก ำหนดใหหุ้น้บุริมสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผลแตกต่ำงจำกหุ้นสำมญั ให้จดัสรรเงินปันผลตำมท่ีก ำหนดไว ้โดยกำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งได้รับ
อนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังครำว เม่ือเห็นว่ำบริษทัมีผลก ำไรสมควร
พอท่ีจะท ำเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้ ให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวต่อไป 

  

 กำรจ่ำยเงินปันผลใหก้ระท ำภำยในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู ้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้ น 
ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่สำม (3) วนัดว้ย 

 
ขอ้ 45 บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละห้ำ (5) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ  (10) 
 ของทุนจดทะเบียน 
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กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท 
 

ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ที ่ ๒๑/๒๕๖๐ 

เร่ือง  กำรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ 
 

 

 ขอ้  ๙  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใชค้วำม
ต่อไปน้ีแทน 
  “มำตรำ ๑๐๐ ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยไดท้ั้ งหมด จะเขำ้ช่ือกนัท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได้  
แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำร
ตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้ งหลำย 
ซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุ้นตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบห้ำวนันบัแต่
วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวำ่เป็นกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดย
บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
 ในกรณีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นตำมวรรคสองคร้ังใดจ ำนวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ ๑๐๓ ผูถื้อหุน้ตำมวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 
    
 

 สัง่ ณ วนัท่ี  ๔  เมษำยน  พทุธศกัรำช  ๒๕๖๐ 
 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 

 หวัหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
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เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 
 - เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ซ่ึงปรำกฏรูปถ่ำยของผูถื้อหุ้นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวั
  ประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบอนุญำตขบัรถ หรือหนังสือเดินทำง กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนค ำน ำหน้ำ      
   ช่ือหรือช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐำนรับรองกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวดว้ย 
 1.2 กรณีท่ีมีกำรมอบฉนัทะ 
 - หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น 
  และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
 - ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 และผูม้อบฉนัทะได ้
  ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 - เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 
 
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 
 - เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 
 - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกิน 6 เดือน 
  ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นวำ่ 
  ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
 2.2 กรณีท่ีมีกำรมอบฉนัทะ 
 - หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และ
  ลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
 - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกิน 6 เดือน
  ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นวำ่ 
  ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
 - ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียด
  ตำมขอ้ 1.1 และผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
 - เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 
 
3. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ใหเ้ตรียมเอกสำรตำมขอ้ 1. และขอ้ 2. โดยเอกสำรแสดงตนใหใ้ชเ้อกสำรดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

- ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ ผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลงลำยมือช่ือรับรอง
 ส ำเนำถูกตอ้ง 
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 24 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 - กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำหนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศ
  ท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่ซ่ึงลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำโดยผูแ้ทนนิติบุคคล ทั้งน้ี จะตอ้งมีรำยละเอียดช่ือนิติบุคคลผูมี้ 
   อ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ รวมถึงท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 
   และหนังสือรับรองดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรรับรองจำกโนตำรีพบับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีมี 
   อ ำนำจไม่เกิน 6 เดือน 
 - เอกสำรท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้นหรือ
  ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล พร้อมทั้งประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) 
 
4. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

- เตรียมเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
- หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศใหค้สัโตเดียน เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสือยนืยนัวำ่ คสัโตเดียนผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจ ทั้งน้ีเอกสำรท่ีตน้ฉบบั
 เป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจัดท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย  และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น 
      ลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล พร้อมทั้งประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) 
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 25                                                                                                             หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561     
                                                                                                                                                                      บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
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) ขำ้พเจำ้  สญัชำติ  อยูบ่ำ้นเลขท่ี                ซอย  
 I/We   Nationality             Residing/Located at No.  Soi 
 ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/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 ำนวนทั้งส้ินรวม               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั               เสียง ดงัน้ี 

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

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

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ ำเภอสำมพรำน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 28, 2018 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. 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม ให้ถือเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
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. 

 
 

 

ปิดอำกรแสตมป์ 
20 บำท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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               26  หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
     บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

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

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

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

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

  (...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ / Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 
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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     บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
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ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
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ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

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

  (...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ / Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 
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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) ขำ้พเจำ้  สญัชำติ  อยูบ่ำ้นเลขท่ี                ซอย  
 I/We   Nationality             Residing/Located at No.  Soi 
 ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/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 ำนวนทั้งส้ินรวม               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั               เสียง ดงัน้ี 

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

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

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ ำเภอสำมพรำน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 28, 2018 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. 
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20 Baht 
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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) ขำ้พเจำ้  สญัชำติ  อยูบ่ำ้นเลขท่ี                ซอย  
 I/We   Nationality             Residing/Located at No.  Soi 
 ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/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 ำนวนทั้งส้ินรวม               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั               เสียง ดงัน้ี 

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

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

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ ำเภอสำมพรำน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 28, 2018 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอำกรแสตมป์ 
20 บำท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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               28 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
      บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 (4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:  
 วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2017 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 Agenda 2 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 

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

 
 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2560 
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payments for the performance of the Company for the year 2017 

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

 
  วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 Agenda 4 To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by rotation  
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยบรรจง    จิตตแ์จง้  (Mr. Banchong  Chittchang)       
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยศกัด์ิสิทธ์ิ   บริสุทธนะกุล  (Mr. Saksit  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยสิทธิชยั     บริสุทธนะกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และโบนัสกรรมการอสิระประจ าปี 2560 
 Agenda 5 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2018 and Bonus of Independent Directors 

  for the year 2017 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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               28 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
      บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 (4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:  
 วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2017 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 Agenda 2 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 

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

 
 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2560 
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payments for the performance of the Company for the year 2017 

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

 
  วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 Agenda 4 To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by rotation  
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยบรรจง    จิตตแ์จง้  (Mr. Banchong  Chittchang)       
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยศกัด์ิสิทธ์ิ   บริสุทธนะกุล  (Mr. Saksit  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยสิทธิชยั     บริสุทธนะกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และโบนัสกรรมการอสิระประจ าปี 2560 
 Agenda 5 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2018 and Bonus of Independent Directors 

  for the year 2017 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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 6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company 

  Auditor’s  remuneration of the auditor for the year 2018 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

            วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3. เพ่ือเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 1 ข้อ 
              Agenda 7 To consider and approve the objectives in the Memorandum of Association of the Company No.3 by adding one  
   objective of the Company  

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

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 31. เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั  
   พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม มาตรา 100 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of Clause 31 of the Articles of Association of the Company to in line    

   the Section 100 of the Public Company Limited Act B.E. 2535 (as amended)  
     (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

 

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deems as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the 
proxy which is not in accordance with this proxy form. 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company 

  Auditor’s  remuneration of the auditor for the year 2018 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

            วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3. เพ่ือเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 1 ข้อ 
              Agenda 7 To consider and approve the objectives in the Memorandum of Association of the Company No.3 by adding one  
   objective of the Company  

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

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 31. เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั  
   พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม มาตรา 100 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of Clause 31 of the Articles of Association of the Company to in line    

   the Section 100 of the Public Company Limited Act B.E. 2535 (as amended)  
     (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

 

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deems as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the 
proxy which is not in accordance with this proxy form. 
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               30 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
      บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

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

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

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

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

 
หมายเหตุ / Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก

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

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นประจ ำต่อแบบหนังสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแบบ 
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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      บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
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ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 
  (...…………………...…………………….) 

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

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

 
หมายเหตุ / Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก

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

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นประจ ำต่อแบบหนังสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแบบ 
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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31 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 
 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of TPBI Public Company Limited in respect of 

 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด์ 
ถนนเพชรเกษม อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 28, 2018 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

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

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

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

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

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

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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31 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 
 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of TPBI Public Company Limited in respect of 

 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด์ 
ถนนเพชรเกษม อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 28, 2018 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

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

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

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

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

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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) ขำ้พเจำ้  สญัชำติ  อยูบ่ำ้นเลขท่ี                ซอย    
 I/We   Nationality             Residing/Located at No.  Soi 
 ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต          จงัหวดั   
 Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
  
 ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
 As the custodian of 
 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”) 
 โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั               เสียง ดงัน้ี 

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

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

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

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

ประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ ำเภอสำมพรำน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 28, 2018 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. 
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ปิดอำกรแสตมป์ 
20 บำท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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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) ขำ้พเจำ้  สญัชำติ  อยูบ่ำ้นเลขท่ี                ซอย    
 I/We   Nationality             Residing/Located at No.  Soi 
 ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต          จงัหวดั   
 Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
  
 ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
 As the custodian of 
 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”) 
 โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั               เสียง ดงัน้ี 

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

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

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

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

ประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ ำเภอสำมพรำน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 28, 2018 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. 
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(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I / We would like to grant proxy to attend and vote in the meeting as follows: 
 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 
 Grant partial shares of  

   หุ้นสำมญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                      เสียง 
  ordinary share shares    and are entitled to vote equal to                            votes  

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total Votes 

 
(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:  
 วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2017 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 Agenda 2 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 

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

 
 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2560 
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payments for the performance of the Company for the year 2017 

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

 
  วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 Agenda 4 To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by rotation  
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยบรรจง    จิตตแ์จง้  (Mr. Banchong  Chittchang)       
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยศกัด์ิสิทธ์ิ   บริสุทธนะกุล  (Mr. Saksit  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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      บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

  
(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I / We would like to grant proxy to attend and vote in the meeting as follows: 
 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 
 Grant partial shares of  

   หุ้นสำมญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                      เสียง 
  ordinary share shares    and are entitled to vote equal to                            votes  

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total Votes 

 
(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:  
 วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2017 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 Agenda 2 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 

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

 
 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี  2560 
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payments for the performance of the Company for the year 2017 

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

 
  วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
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 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยบรรจง    จิตตแ์จง้  (Mr. Banchong  Chittchang)       
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยศกัด์ิสิทธ์ิ   บริสุทธนะกุล  (Mr. Saksit  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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   3)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยสิทธิชยั     บริสุทธนะกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และโบนัสกรรมการอสิระประจ าปี 2560 
 Agenda 5 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2018 and Bonus of Independent Directors 

  for the year 2017 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company 

  Auditor’s  remuneration of the auditor for the year 2018 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

            วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3. เพ่ือเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 1 ข้อ 
              Agenda 7 To consider and approve the objectives in the Memorandum of Association of the Company No.3 by adding one  
   objective of the Company  

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

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 31. เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั  
   พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม มาตรา 100 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of Clause 31 of the Articles of Association of the Company to in line    

   the Section 100 of the Public Company Limited Act B.E. 2535 (as amended)  
     (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

  
(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่  
   ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 
 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. 
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   3)   ช่ือกรรมกำร (Name) นำยสิทธิชยั     บริสุทธนะกุล (Mr. Sittichai Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และโบนัสกรรมการอสิระประจ าปี 2560 
 Agenda 5 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2018 and Bonus of Independent Directors 

  for the year 2017 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company 

  Auditor’s  remuneration of the auditor for the year 2018 
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 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
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 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

            วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3. เพ่ือเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 1 ข้อ 
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   พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม มาตรา 100 
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   the Section 100 of the Public Company Limited Act B.E. 2535 (as amended)  
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 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
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  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 Other matters (if any) 
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  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

  
(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่  
   ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 
 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. 
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(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
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. น้ีใช้เฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น 
 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. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 
 (1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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)  หนงัสือยนืยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 A letter confirming that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business. 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก

จ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
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. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแบบ 
 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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      บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

  

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
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. น้ีใช้เฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น 
 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. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 
 (1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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)  หนงัสือยนืยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 A letter confirming that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business. 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก

จ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
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. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแบบ 
 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. 
 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of TPBI Public Company Limited in respect of 

 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด ์ 
ถนนเพชรเกษม อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 28, 2018 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

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

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

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

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

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

   เห็นดว้ย / Approve            ไม่เห็นดว้ย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 
 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of TPBI Public Company Limited in respect of 

 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ในวนัเสำร์ท่ี 28 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด ์ 
ถนนเพชรเกษม อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 28, 2018 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

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

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

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

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

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

   เห็นดว้ย / Approve            ไม่เห็นดว้ย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 7 
Attachment 7 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 8 
Attachment 8 
 

 

 

1.    ช่ือ :     นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา 

  ต ำแหน่งในบริษทั : กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /  

     กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

  อำย ุ : 50 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 ุ : 58 ปี 

  ท่ีอยู ่ : 91/846 ซอยนวลจนัทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจนัทร์ 

    เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230 

  กำรมีส่วนไดเ้สีย : ไม่มี 

  ในวำระกำรประชุม  

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ข้อมูลกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 



 40 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
 

คุณสมบัตกิรรมการอสิระ 

บริษทัก ำหนดองคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดของบริษทั และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรอิสระเขำ้ร่วมในคณะกรรมกำรบริษทั 

บุคคลท่ีจะมำท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรตำม

พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยร์วมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั 

และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัหรือผู ้

ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หำกมีกรรมกำรอิสระคนหน่ึงคน

ใดพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษทัอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดขำ้งตน้

เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมกำรอิสระท่ีตนแทน ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ ดงัน้ี 

1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำร

อิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้

อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ

ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนเขำ้รับต ำแหน่ง ทั้งน้ี ลกัษณะ

ตอ้งหำ้มดงักล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 

3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ

มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ี

จะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4.ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้

อ ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 

ปีก่อนเขำ้รับต ำแหน่ง  

ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจขำ้งตน้ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำ

หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดว้ย

กำรรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็น

ผลให้บริษทัหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั

หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้ งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำร

ข้อมูลกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 8 
Attachment 8 
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ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำร

ท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ให้นับรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงหน่ึงปีก่อน

วนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่

จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนเขำ้รับต ำแหน่ง  

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำ

ทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำง

วชิำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนเขำ้รับต ำแหน่ง  

7.ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ เช่น กำรมีขอ้ตกลงใน shareholders agreement เก่ียวกบักำรแต่งตั้งกรรมกำร

เพ่ือเป็นตวัแทนและดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

8.ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับ

เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำร

ท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งน้ี 

โดยทัว่ไปกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งอิสระหมำยควำมถึงกำรแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนตำมภำรกิจท่ีไดม้อบหมำยโดย

ไม่ตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือต ำแหน่งหนำ้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของบุคคล หรือ

กลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยูภ่ำยใตส้ถำนกำรณ์ใดๆ ท่ีอำจบีบบงัคบัใหไ้ม่สำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งตรงไปตรงมำ 

ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำม 1 ถึง 9 ขำ้งตน้แลว้ กรรมกำรอิสระอำจ

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบของ
องคค์ณะ (collect decision) ได ้

 

ข้อมูลกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 8 
Attachment 8 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 9 
Attachment 9 

 

 

สะ
พา

นพ
ระ
รา
ม 

8 
สะ
พา

นต
าก
สิน

 
วง
เวีย

นใ
หญ

่ 

ถ.ร
าช
พฤ

กษ
 ์

ถ.ก
าญ

จน
าภ

ิเษ
ก 

ถ.พ
ุทธ

สา
คร

 
สะ
พา

นก
าญ

จน
าภ
เิษ
ก 

ทา
งพ
ิเศ
ษ 
บา
งพ
ลี–

สขุ
สว
ัสด

ิ ์

ถ.บ
าง
นา

–ต
รา
ด 

ถ.พ
ระ
รา
ม 

2 
 

ถ.ป
ิ่นเ
กล

้า–
นค

รช
ัยศ

ร ี

หร
ือ 
ถ.บ

รม
รา
ชช
นน

 ี

วัด
ไร
่ขิง

  

พุท
ธม

ณฑ
ลส

าย
 7

  

ถ.เ
พช

รเก
ษม

 

แม
่น ้า

ท่า
จนี

 

พุท
ธม

ณฑ
ล 

ข้อ
แน

ะน
 ำก
ำร
เด
ินท

ำง
 

ผู้ถ
ือห

ุ้นท
ี่เด
ินท

าง
ด้ว
ยร
ถไ
ฟฟ

้าบ
ีทเี
อส

 
ให
้ลง
สถ

าน
ีบา
งห
ว้า
 โด

ยใ
ช้ท

าง
ออ

ก 
4 

แล
ะเด

ินท
าง
ตอ่

โด
ยร
ถป

ระ
จ้า
ทา

งป
รับ

อา
กา
ศ 
สา
ย 

84
 

สน
าม
บิน

 

สุว
รร
ณภ

ูมิ 
 





ºÃÔÉÑ· ·Õ¾ÕºÕäÍ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  TPBI Public Company Limited  
42/174  ËÁÙ‹·Õ è 5  «ÍÂÈÃÕàÊ¶ÕÂÃ¹ÔàÇÈ¹� ¶¹¹à¾ªÃà¡ÉÁ µÓºÅäÃ‹¢Ô§ ÍÓàÀÍÊÒÁ¾ÃÒ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á 73210 

â·ÃÈÑ¾·� 02-4290693-9, 02-4290354-7 â·ÃÊÒÃ 02-4290358, 02-8125030 

www.tpbi.co.th




