




 3 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
ท่ี TPBI-EXC 009/2019 
วนัท่ี  25 มีนำคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562    
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 

  

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1.   ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
 2.  รำยงำนประจ ำปี 2561 ของบริษทั ในรูปแบบรหสัคิวอำร์ (QR Code) 
  3.   ส ำเนำงบกำรเงินของบริษัท  ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุด ณ ว ันท่ี 31 ธันวำคม 2561  
                                     ในรูปแบบรหสัคิวอำร์ (QR Code)  
 4.    รำยนำมและประวติัของผูท่ี้ได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้ง 
   ออกตำมวำระ 
 5.   ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุน้และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 6.   เอกสำรหรือหลกัฐำนเพ่ือแสดงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 
 7.  กำรใชร้หสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2561 และงบกำรเงินของบริษทั 
 8.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  
 9.   ขอ้มูลกรรมกำรอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในกำรประชุม  
 10.  แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชุม      

         ดว้ยคณะกรรมกำรของบริษทัมีมติให้เรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัเสำร์ท่ี 27 เมษำยน 
2562 เวลำ 10.00 น. (เ ร่ิมลงทะเบียนเวลำ 8.00 น.) ณ ห้องมรกต โรงแรมสำมพรำน ริเวอร์ไซด์  ถนนเพชรเกษม   
อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73110  ประเทศไทย  เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1     พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561  
                       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ประชุมเม่ือ

วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 เรียบร้อยแลว้ และไดจ้ดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในเวลำท่ีก ำหนด และ
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำถูกต้องตรงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
จึงได้น ำข้ึนบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.tpbi.co.th) เพ่ือเปิดเผยแก่ 
ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรำกฏวำ่ไม่มีผูใ้ดคดัคำ้นหรือขอแกไ้ข 
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  

  ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นวำ่ รำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 ไดมี้กำรบนัทึกไวอ้ยำ่งถูกตอ้งครบถว้น
แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทรำบรำยงำนกำรประชุม
ดงักล่ำว  

หมำยเหต ุ                          วำระน้ีเป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบจึงไม่มีกำรลงมติ  

 

http://www.tpbi.co.th/
http://www.tpbi.co.th/
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
วาระที ่2     พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
                       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    คณะกรรมกำรไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปล่ียนแปลงส ำคญัของบริษทั

ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2561 ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2561 แลว้ รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นรับทรำบ 
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปล่ียนแปลงส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2561 

หมำยเหต ุ                          วำระน้ีเป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบจึงไม่มีกำรลงมติ  

 

วาระที ่3        พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัได้จัดท ำงบกำรเงินของบริษทั ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ  
   วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และไดจ้ดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตท ำกำรตรวจสอบ  
   รวมถึงได้รับกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรอนุมัติ  
   จำกคณะกรรมกำรบริษทัเรียบร้อยแลว้  

ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 39 ก ำหนดให้บริษทั
จะต้องจัดท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชี   
เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ทุกปี 
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมาด้วย 3  ซ่ึงสรุปสำระส ำคญัเปรียบเทียบกบัปี 
ท่ีผำ่นมำไดด้งัน้ี 
 

รายการ 
ล้านบาท 

ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพยร์วม 4,208,398,051.95 5,104,393,986.24 
หน้ีสินรวม 1,508,748,722.29 2,593,440,987.16 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,699,649,329.66 2,510,952,999.08 
รำยไดร้วม 4,783,895,604.41 5,011,019,864.49 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 192,907,140.98 (164,299,509.23) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 0.44 (0.36) 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นพิจำรณำ
อนุมัติ งบกำร เ งินของบริษัท  ส ำห รับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ิน สุด  ณ  
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชี รวมถึงได้รับ 
กำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
บริษทัเรียบร้อยแลว้  

หมำยเหต ุ                  มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้น 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารอง 

ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล 
   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 
มำใช้เ พ่ือขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อไป โดยกำรจ่ำยเงินปันผล 
ตอ้งไม่เกินกวำ่ก ำไรสะสมของงบกำรเงิน  
ทั้ งน้ี ในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิตำมงบเฉพำะกิจกำร 
จ ำนวน 122.23 ลำ้นบำท ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตำมกฏหมำยและขอ้บงัคบัของ
บริษทั บริษทัจึงงดจดัสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นทุน
ส ำรองตำมกฏหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผล 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น พิจำรณำ
อนุมติังดจดัสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผล 
เน่ืองจำกบริษทัมีผลประกอบกำรขำดทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  หมำยเหตุ                       มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้น 
                       ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ                       

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้
มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17  ซ่ึงก ำหนดให้ใน 
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งเป็นอตัรำ โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2562 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระมีจ ำนวน 3 ท่ำน 
ไดแ้ก่ 

  1. นำยธนัวำ  เลำหศิริวงศ ์      กรรมกำรอิสระ 
  2. นำยกฤษณ์ พนัธ์รัตนมำลำ      กรรมกำรอิสระ 
  3. นำยสมศกัด์ิ     บริสุทธนะกลุ      กรรมกำร 

 ทั้ งน้ี บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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  ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษัท ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผู ้ถือหุ้นรำยใดเสนอช่ือบุคคลมำยังบริษัท       
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 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมกำรบริษทัแทน
กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ ดงัต่อไปน้ี 

  1. นำยธนัวำ  เลำหศิริวงศ ์      กรรมกำรอิสระ 
  2. นำยกฤษณ์ พนัธ์รัตนมำลำ      กรรมกำรอิสระ 
  3. นำยสมศกัด์ิ     บริสุทธนะกลุ      กรรมกำร 

  บุคคลทั้ง 3 ท่ำนดงักล่ำว ซ่ึงไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็น 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัและมีควำมเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัต่อไป
อีกวำระ ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงทีส่่งมาด้วย 4  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำโดยผ่ำนกำรพิจำรณำและเสนอจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมนโยบำยกำรสรรหำ
กรรมกำรแลว้เห็นวำ่ กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมกบั
กำรประกอบธุรกิจของบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้ง  

  1. นำยธนัวำ  เลำหศิริวงศ ์      กรรมกำรอิสระ 
  2. นำยกฤษณ์ พนัธ์รัตนมำลำ      กรรมกำรอิสระ 
  3. นำยสมศกัด์ิ     บริสุทธนะกลุ      กรรมกำร 

 เป็นกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ ให้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อ
อีกวำระหน่ึง 

 หมำยเหต ุ                      มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้น 
      ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ 

ประจ าปี 2561                          
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 2562 และกำรจ่ำยโบนัสกรรมกำรอิสระ
ประจ ำปี 2561 โดยพิจำรณำจำกขนำดธุรกิจ ภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรท่ีมีควำมหลำกหลำย และเพ่ิมมำกข้ึน ผลประกอบกำรทำงธุรกิจ 
และเพื่อสะทอ้นผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรบริษทั โดยจำกกำรพิจำรณำ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 และ
งดจ่ำยโบนสักรรมกำรอิสระประจ ำปี 2561 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2561 ค่าตอบแทนปี 2562 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 400,000 บำท/ปี 440,000 บำท/ปี 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 250,000 บำท/ปี 280,000 บำท/ปี 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 100,000 บำท/ปี 130,000 บำท/ปี 

กรรมกำรอิสระ 300,000 บำท/ปี 330,000 บำท/ปี 

กรรมกำรตรวจสอบ 150,000 บำท/ปี 180,000 บำท/ปี 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  50,000 บำท/ปี  80,000 บำท/ปี 

กรรมกำร  150,000 บำท/ปี 180,000 บำท/ปี 

 
ต าแหน่ง โบนัส ปี 2560 โบนัส ปี 2561 

กรรมกำรอิสระ 
15% ของค่ำตอบแทน 

กรรมกำรประจ ำปี 
งดจ่ำยโบนสั 

   ทั้ งน้ี ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่กรรมกำรนอกจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรและโบนัสประจ ำปี  ซ่ึงกรรมกำรท่ีเป็น
ผูบ้ริหำรไม่ไดรั้บโบนสัในฐำนะกรรมกำรบริษทั 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำโดยผ่ำนกำรพิจำรณำและเสนอจำก              

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นสมควรเสนอให ้
ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2562 และงดจ่ำยโบนสักรรมกำรอิสระประจ ำปี 2561 ดงัรำยละเอียด
ขำ้งตน้ 

 หมำยเหต ุ                           มติในวำระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวน      
  เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี

ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก ำหนดให้ท่ีประชุม
สำมัญผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัท 
ทุกรอบปีบัญชี และคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำมกำรเสนอของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงได้พิจำรณำคัดเลือกผู ้สอบบัญชีของบริษัท  
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

 โดยเห็นว่ำบริษัทผู ้สอบบัญชีดังกล่ำวเป็นบริษัทชั้ นน ำอันดับ 1 ใน 4 ท่ี
ให้บริกำรสอบบญัชี โดยมีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี และกระบวนกำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีรับรองโดยสำกล เพื่อตอบสนอง
กบักำรเขำ้ซ้ือหุน้สำมญักลุ่ม Intelipac ประเทศองักฤษ อีกทั้งอตัรำค่ำสอบบญัชี
ยงัมีควำมเหมำะสมกบักำรให้บริกำร ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส ำนักงำนสอบบัญชี
และผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอ ไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงมีควำมอิสระในกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นพิจำรณำ
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำก บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ไดแ้ก่ 
1. นำยศุภชยั  ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3930  และ/หรือ 
2. นำยณฐัวฒิุ  สนัติเพช็ร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5730  และ/หรือ 
3. นำงสำวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5874  
โดยก ำหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขำ้งตน้เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบบญัชี 
และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย 
โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บำท ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
ตำมท่ีจ่ำยจริง โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

รายละเอยีดค่าตอบแทน (บาท) ปี 2561  ปี 2562  
ค่ำสอบบญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 810,000  1,300,000  
ค่ำตรวจสอบระบบสำรสนเทศ -  250,000  
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล 3 ไตรมำส 690,000  900,000  
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล 4 ไตรมำส 360,000 - 
ค่ำสอบทำนรำยงำนประจ ำปี  -  200,000  
ค่ำ Initial audit process -  100,000  
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 1,860,000  2,750,000  

(ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยเก่ียวเน่ืองจำกกำรสอบบญัชี และค่ำบริกำรอ่ืนๆ โดยก ำหนดเบิกจ่ำยตำมจริง) 
*ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยเก่ียวเน่ืองจำกกำรสอบบญัชี และค่ำบริกำรอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2561 รวมทั้งส้ิน  331,612  บำท 

 

หมำยเหต ุ   มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ้น 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จ ากัด ภายใต้ 
  กระบวนการโอนกจิการทั้งหมด (Entire Business Transfer) 
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัมีควำมประสงคจ์ะปรับโครงสร้ำงกำรจดักำรภำยในกลุ่มบริษทั เพ่ือเพ่ิม 

  ประสิทธิภำพและลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยกำรรับโอน 
  กิจกำรทั้งหมดของบริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลย ีจ ำกดั (“TGRT”) ซ่ึง 
  เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
  ทั้งหมดของ TGRT ภำยใตก้ระบวนกำรและหลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรทั้งหมด  
  (Entire Business Transfer)  ภำยใต้ประมวลรัษฎำกร โดยบริษัทจะรับโอน 
  กิจกำรทั้งหมดของ TGRT ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สัญญำ 
  ต่ำง ๆ ใบอนุญำต สิทธิ หน้ำท่ีและควำมรับผิดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกำร 
  ของ TGRT และบรรดำพนักงำนทั้ งหมดของ TGRT ท่ีมีควำมประสงค์จะ 
  ท ำงำนกบับริษทั ต่อไปภำยหลงักำรรับโอนกิจกำรทั้งหมด (“ธุรกรรม”) โดย 
  มูลค่ำของธุรกรรมจะค ำนวณดังน้ี (ก) ในส่วนของเคร่ืองจักร จะเป็นมูลค่ำ 
  ยติุธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ และ (ข) ในส่วนอ่ืน ๆ จะเป็นรำคำตำม 
  มูลค่ำตำมบัญชี (Book Value) ของ TGRT ณ วนัท่ีมีกำรโอนกิจกำรทั้ งหมด  
  โดยบริษทั คำดว่ำธุรกรรมจะเกิดข้ึนในวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 (ทั้ งน้ี มูลค่ำ 
  กิจกำรตำมมูลค่ำตำมบัญชีของ TGRT ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ   
  9,547,237 บำท) ซ่ึงภำยหลังจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้ งหมดแล้ว TGRT จะ 
  ด ำเนินกำรเลิกบริษทัในรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกันกับท่ีโอนกิจกำร และ 
  ช ำระบญัชีต่อไป โดยบริษทัจะท ำกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดตำมหลกัเกณฑ์  
  วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีกรมสรรพำกรก ำหนดเพ่ือให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำง 
  ภำษีอำกรส ำหรับกำรโอนกิจกำรทั้งหมด     
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  ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นพิจำรณำ

อนุมติั 
1. กำรรับโอนกิจกำรทั้ งหมดของบริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลยี 

จ ำกดั ภำยใตก้ระบวนกำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer)  
2. มอบหมำยใหก้รรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม หรือบุคคลท่ีกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ

ลงนำมมอบหมำยมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกับ
ธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง (ก) กำรลงนำมในสัญญำและเอกสำร
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงสัญญำโอน
กิจกำรทั้งหมด (ข) กำรก ำหนด และ/หรือ แกไ้ขรำยละเอียดใด ๆ เพ่ิมเติม
เก่ียวกบัธุรกรรม (ค) กำรลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำง ๆ รวมทั้ง
เอกสำรและหลกัฐำนอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม ซ่ึงรวมถึง
กำรติดต่อและกำรยื่นค ำขออนุญำต เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อ
หน่วยงำนรำชกำร และ/หรือ หน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแลใดๆ และ (ง) 
กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมจนเสร็จกำร 

หมำยเหต ุ                      มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
หมำยเหตุ ในกำรเสนอวำระอ่ืนๆ นอกเหนือจำกวำระท่ีก ำหนดในหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ย 
  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 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนำมและปิดอำกรแสตมป์ 
โดยถูกตอ้งเรียบร้อยดังกล่ำวต่อประธำนในท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม ทั้ งน้ี ท่ำนผูถื้อหุ้นสำมำรถ 
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทั ดงัมีรำยนำมและขอ้มูลตำม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 เป็นผูรั้บมอบฉันทะของท่ำนใน 
กำรประชุมได ้

 
ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำรหรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ  

ณ สถำนท่ีประชุม ตั้งแต่เวลำ 8.00 น. ของวนัเสำร์ท่ี 27 เมษำยน 2562 
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         ขอแสดงควำมนบัถือ  
 

 

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

               ( นำยบรรจง   จิตตแ์จง้ )   



ti�,;,, cncwule 1ii1ti'6J (3JVi1tiU) (i)(i)(il 
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED 

�, SGS � SGS �, ..... , SGS

42/174 Moo 5 Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand Registration Number: 0107558000199 
Tel : +66(0)2 429 0354-7, +66(0)2 429 0693-9 Fax : +66(0)2 429 0358, +66(0)2 812 5030 E-mail : marketing@tpbi.co.lh 

i1£is11un1iui::'.l!i11�1iTrumh:i�t.1l'lfs1� 1/2561 
<l .. 'U 'l 

tf½,;''Yl vivHih r.i1n1r1 (mn'llu) 

,J,::'ljl-l l�'fl'lU4°UYI f� 19 Yi� f'l� n 18'W 2561 L'li'11 9.00-9.45 u. ru il'fl,nJ,n !i1 LN Un.J�1l!YinU 1L'l'cl71'z1i,f 

tl1L/'l'11�1l-J'l"i11U 4''11.l'lr;JUMUltJ 73110 lr;JtJiJ flrl.J'U11"M �ln"1LL�sl tl,:::fi1t.!n11l-Jn1T lJ11fYI vlfiilt'el 41nvi (lJt11'DU) Lilu 

.I 1 J.1 ' :"I .I ' .9 ... V V -"' ..... � ..i., 'l" u1!:fi1U 'W'YluT!:'ljl-1 n'ElULuvin1,u1::1arnm'1 LuU'Yl1sl n11 l')CUvlffU'ljj(U 'll1'1J'l"i'l"ii;J.JU'lltl llJU'l"itm, LU'Ylu,::'ljl-l vl'Yl1J'Yl'lU'l11:: 

n11,J1::1l-l'l�LLT"iijn'el�Ulil1l-Jtl'W'1�'1lL'DC]JU1::'ljl-l
1

l(}ifu'Yl'l'1U Pi's1tl

- ........ """' -=I ..:,, .,. 0 """' .q, ... - cJ 

Yi"l11CU1'1l'1l-J [;1 n1 n Y.a.J'l'J'W"l vl'YI:: L1Jtl'W'IJ'el'1 rn'�'Yl"l1U'JU 1 6,879,900 U1'Yl "l 1 nLrill-JlJ 11:l''Yll-lYJU"l vl'Yl::LUl'.IU 

�1u1u 400,000,000 U1'Yl LL'LI'-l'tl'elmuu 400,000,000 �'U l;J��1�1n111��u-z;i:: 1 U1'Yl LU'WY)U"lvl'Yl::LiiEJu 
o O � t, I J �l,t, � t, V 

"l1'W'J'W 416,879,900 U1'Yl LLU'1'el'tlnLuU 416,879,900 �'kl l,j�fl1Yl[;111 b'l�U-z;i:: 1 U1'Yl blrltln1'l''1l'1ln11u�1:!.Jcy 

L�l!Y)U�1u1u 16,879,900 �u >.!��1�[;1111��u-z;i:: 1 1J1'YI 

�"l 11tw1'cl1.pm LLll'l 'IJ'l-liJ'-l�'1lU5'fl rulf i<lUfi'IJ'llsllJ 11fl'l �'1l 4 L �'cl 1 ili'l'ilvlfl �'fl,.'J nUn11L �ll'l'J'W"l rill'l ::LiJtJU'IJ'1lsl1j'¼1fYI 

�"l11(U1'1l'4min11'1l'ilnLL�:::fi;i�n�'lJ�1lJqJL�l.J'fltJ'll'fl.;)Uml'l�1'l,l'1Uhhiiu 16,879,900 �\J l;l�f'l'l�[;l�'ll��u�:; 
1 UTYl L�'llLi'lU?l'iJ1tJL�LLri1.Jflfl�1u'l'391T1vl (Private Placement) 

. 

.J � J J q 

'l1,:;'\'l 5 Yi"l11ru1L,'llsl'il'W 7 (mnJ.J) 

7. l')ruini�'Yli u1�'YlnU::fl� n:rr:1m11/u:r:;1nw�1ww1�e:J1tJiJ�u1im1 (High Value Added Products)

8. I') ru�'Ylfi'll ti u1�YlfiU::fl,z;i nr:rll n111,J1::fi1'WL � 1111ih� e:J1 t1tl�u1i n11 ( General Products)

J,l ' " ' . I n:rrnn1:r'Yl l!L'il11':lllu1:;'Ql! 

1. rirun��nr ;4'uffi;itJ:1.J1�1 nrrnn11'e5-M:;/nmm11r;1nr.i�t1utn:rrnn1:r�m-nLL�:;rh1,1u�l'i1(1]'flULL'YltJ

.. 
1 

TPBlfl 

12  หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
Attachment 1 



1. fl Cl.!:WVl'W1 

2. f'lCl.!'lj'li1'W 

i?l'l LL'Vl'Wmi'fl�W �1U'l'W 2 vhu L1il1�'ll-Jft'1 lM)01LQJn1J'\rt1A:::LL'WU�"'ll?lU1Jf'l:::LLUW 
-0 i ◄ 

1. "lrun1ut11ru- rnr"l-i��{J �frn..r'eluntJV1:::"l1n��'fl�'W 

1,1l,3r.nntf"W-wiim'l�Fdu-,-i�i111:i'tl'rn�t1-:1MA:::uum�'el'fl'1l-J�'limi;i'fl:::'l1r:: 'i1?1t1�1u'lu�u 1 �w!ud'.11J 1 L�tJ-:i 'l'Wnrn1 

� LuwM'm1'fl1J'llUYl::: MumiuitJVl:::r.i :::l)l'fl-rn-if"l:::Lmi.1v11l-J�tJ'-l'fltJ'fti.J'll :::s-:::u'F5hn-1tl'-i�'flH'el'U'lltJ'Yl::: n1rt1'El n L�EM'fl-iA:::LL'UU 
<ti 'IJ ,.. " 

' ' ' 
1 'W LLlil 'fl:::'l 1 i::: L f:l'el A'l1l-J �:;VI') n :i''l 1?1 L�'l L 91-m'ho/lr.:i::: Ln tJU [fl rn..:i f']:; LL lJ tHtl 'W'l ::;�ch1�uvrt�1L �ubh tivir-a..:i /;'I 'cl 'r) m� ti..$ 

�'lt.1ur;iiMA:::LLUWL�tJ())'ltl r.i:::diui-i'Vll-J1?1'Vli.:i1,u1111,Ji:::'l1H L�t1��-t1itu�.:iA:::LL'W'WL'WUCflrn.:ifl:::LLU'WLL�'l 1umru� 'lildh.i())'lt.1' � ' 
� 

"!J f) t,o .... 
I V Cl.',; 1,; t/ J � J O Ii ,V J CV 

,,,'.i''il-'.!Ctl'tl'flnLl:'ltl..$ 'll'cl b'i,l'JlUlilS'rl.:JA::: LL'WU'll'cl..$Vl1UbLft:::�'1U 1'1:i''i'l4A!::LLUtJ bm"l1'Vl'W1'YILn'U L Wfl1J1 LUlJUf'1:::LLWlJ'Yl"ICt1'WU A:::LLUlJ 
'" 

' 
.. 

,J1mi'lla'.i':::UU1J1fii-11?1L'Wll'1'.i'UUfil:::LL'W'WL�EN t1?1t1n1n!um�1111�-:iA:::LLlJlJL�tl..:J'l'WLLfn�:::'l1'.i'::: u1�Ylr.:i:::i11A:::Lt'W'WL�tl'1� 

'bJLil'W�l'ltl LL'fl:::'1 (?)'e)'e)llL�tl..$ rA'..:i flft1'l,f \J ,_r ll'Cl'fl n''l1 n�1U'l'WL�t1-:ii..:i,,U.f VI� L �11.l 1:::,a.1 LL�:::�'fl'J1 f'l::: LL1J\J� L'l/!�'fll'U'IJA::: lllJU� ' 

Lii'W�'lt11tJ'l1'.i':::tf w1 �-:i Lri'tlnl-l r,i:::uuwmu O'ltrn?h r.:i:::� 111rneiv1-:i�1'W'l'WA:::LL 'W'WL�t1-ivYw1:1-1 Ct1"l1t1.:i'J1 r:::tTtJ 1 �'l,IU1"lt:i'll'fl-l 

li'fl,:i,Jr:::411,� Lt�:::r.i:;LLJ.i-:i�ttll-l�'JJtl,l'J1'.i'::tf wd'.lm�1v1u!Pitl'l,J 

� ,, �,, 1 � , .I �.1 '1,"d.1 • "' � 4 bWU1'1'l1'.i'::vtTJ-:J 1•WJ'Cl1 'l..!n1'l'tJU"'1::LLUtJ:!,11nn'J1unffl u'l'::fi11J'1 'tl1"'l"'l::'ll'tJ "1Vlu:i'::'�:IJCtl1LUUn1'J'W4l1'l'CU1 bU'l1'.i'::: 

Cl v1 'lu f)'c) lJ L � 'cl t i1 n 1 nl �'!;'lll-J �1 L 'W'W
1

l1.lt1 ih,:i (111) L dti--, LL�:; Lrl'Cl L ,1 'l-lib�'l3) fflnr.itru fl:: LLtJWL�1"1 tf t11JT'el ti LL�i'l n"l:: LL �,l 1ii�tlr:::'113-J 
' ' 

LL�:::'1-l1 n �ntl�\J�U'l'!::L�'U':3'11 m 3-J� L�mii'il-:i f11J')11:::11111.J 1:::,p.1 'Vl5''cl"11 ni11.lr::L�'W tfh.1½1t1 L�'W'el bLtJ:::�'W ·1 LU:i'Ctl 

L'l1\J'tl bb\J!:Jntl'l,tft-.1 n1s-tls-:;'ll).J"1JU i1'ltJCfl13-J')15':::bL�'l u�::ll'.i'CU1 LL�,l,i't) 1J1l-JM� v/¼m.1vY,11:::uri1 LU1Jlrntiil'W:IJ1(A')l:J(;11Jt'tl4 '1,15'tl 
\I " 't " '\I \ 

LD1J�f U3-J'tJU'i!tJ'll::: i.:i,iL �'11 m1:1J c;in iil'1l'11 w n 11uHvi n 111nl r::'ljl-J 

��t1�wm1.h:;1:w�'ltJrn'Wvti..:i 24 11u LU'W41'W'lW 219,938,101 �w LLft::��'fl�WfUJ.J'flU'il'WYl::: 98 nc.1 Lilu�1u'lu 91,619,251 

�\J "'11U'll-.lr1Uf:::'ll).ll,l1l-J;'ill.J4A1J'lltl..:JU1,;'YI 
. ' 

2 

1UB 

13 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

Attachment 1 

ทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที
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Ll�:::'t�r.i' Vl�-3�1 L lJ1T'ltl'11'Wn15'U 5'::'.'Jll-l "1-3 nth) 1 ii 111�1 V"I,,, ft n VI fYl ULL ,A--,,J r::: L VI rl'l l'l t:1/111:l L WL') �1� n !)'\,13411:J n1'1-l'WV"I LL�::: 

r1 ru::: n rnJ n') r'l� �r.i1rru1 LL� 'l L ih.d 1Qnlllt:l'1111 Nl-l �'ll'1l -3�,J r:::i l-l �ri '!l�'W � ._, 'l�tl1 f wu'W L�u'l'll lll'Jl'fl,rn1ivi 

(http://www. tpb i. co. th} l �ti LU V1 LC-Jtl LLri �C1'1l�tJ LL�:::,Jn�-lVjtJli\ 'ltJ LL�') LL�:::tJn n!J'l1 L1-J ��L(ilr) vl A1tJ'\,lj'1)'Jl'1l LLn't 'JI 

'Wfin'i r1ru:::nnJ..Jn1rt1mY1L�tJ')1 5'1tl'11tJn15'U5'::'.'ljl-l�11T'lJ�0'1l�tJtJr:::r.hu 2561 tlr:::'ljl-JLrl'flitJ� 28 Ll-11i1tltJ 2561 

1Mln1ruuvin 'Vfoti1,3c;in�'1l-1 AnJ�'l'WLLft'l �-l L�w�t1r11n�t.1't11��tlr:::'ljJ..J �nti�ufum1un1:1s11tm11,J :r:::-qt1 

"1-ln�h'l 
,. .J'."l d� .. ,l,., "" 

01'.i�-'13,ICJl 'l15':::l.!LutJ'l15'::'.LV'l'fl1lJ'Vl5'1U 'N l-Jl-ln1n'Ml-llll 
• I ., .., .. �I ... ,... ..J_ I ' cit, � ti � .. 1 ' .d 'l ... ..... " .d ... ' • I 

� 
u�fi1m�1,,,'U1'Vl 1-11�n1-at.:t'Y 111�'1l1Jt11l-l'Vlur:::'ljJ..J'l1)-l"n'1l'llnmt1 r:::mr L111Vl5''1l 1-.1 '11'1 l-ll-l!:;!rl'1l"l'W'VIL'll1r'll-lur:::11-.1'llnrn1-.1

J d , .J ,. """1 .J .. J ."l d J J 1!. � ., LtJtWl1nL5'Mlll1'11 'll"l:::'l"l"l15'N1'tl'4l�lll L'W'l15':::l'I 2 tN'l15':::l'I 4 LutJL5''tl'1'VlLnl'J')•nfl-3n'IJn1r1l'flnLL�:::L�'W'!l'Jl1tl"ltJ

�1l-1' '1J L�l-JYl'Wlii'fl'l.J Plfl� L'W'l'1�1nvi (Private Placement) i-1Ju ,.n nih1s-:::1wns-:::,,,�-1'l1-J'lMu'1l"4).J�"'l1n� 

,J 5':::'Ql-J �O'll�'W "I :::O'll'l1'l15':::itJ�'1i'.l m 1l-l L� U') L � 'l),l f1tJ LL� :::LUtJL1'fltJ'l 'll�-3 nu LL�::: nu�'l� fu n15''1l'4� LL�h 
."I � = � .... q .,J Jc1 "' ..i � .i'l ,,i 1 i � ., ., 

"''l ''l"LU'W'!l'Wt.Jm�n LL�:::r.i::: blH-ln15'Yi"l15'nJ1'l1j::;'!)'IJYll-lfi1')1l,JLntl'lLU'1l-3ntJLl�:::Lu'WL'1'lltJ 'Jl'D-ln'WLL�:::ntJnlJ'l1j:::Yl iJ vl

fun1t'fl'4l-l1ir.i1n�tlr:::'lj)-l�ii'1l�'W 

111:::vl 2 "W"'l1'iru1'el'WirPimn��'Vl'Uroilil'Vl:::Lii�u'lJ'el-'l'iJi�'Vl�1'U'l'W 16,879,900 u1V1 �1m�J..Jui,¥V1i1V1-w 
. . . 

"" • ' �I "' ' .I 'I ., " �I "' 
�Ul'Vl:::b'iJ!l'U�1'U'J'U 400,000,000 1J1'Vl lb'iJ-'l'el'elnblJ'U 400,000,000 �'W �'iH'l1'Vllil'i1 b'J�'U'Gl::: 1 1J1'VI Lu'W'l'J'U"'lln'Vl:t:b'iJa'U 

41'W'J'U 416,879,900 lJ'l'VI bbtf'1'el'elnb�'U 416,879,900 '!Xu a.J'Gllih�111-a1H'!Xu'Gl:t: 1 'iJ1'VI tin� n'l'i'el'eln'!Xui1irn1Lvh1wu 
" " ' 4 "'� q 

0 tJ , .d  '1i-'� roi1ti':l'U 16,879,900 �'U �i:IA1'VIUl'i1 b'l�'U'Gl:t: 1 1J1'VI 

n1n�).JY)tJLL�:::n11f vi�n�u�1lTC1-J l�l-lVj'WL�lLri�PI Pl� LtJ'l-14111 vi 1ufi1f ._,;i LthJ'ltl1111iJ L1'flt.1'l'll u�:::-i1'fl111 nM'lf'tl-l 

it1Jn..i1:i'fl'll'lt.J�'W�1lT(l-J'll'fl'1 lntelipac Paper Manufacturing Ltd. ("IPM") LL�::; lntelipac Limited ("ITP") M'ltJ� 28 nm.11t1tJ 

2561 LL�:::l'1)Cl-)1{'fl'lJ1tl�lJfl11T(l-J'll'M l ntelipac Austra lia PTY Ltd. ("ITPA") r1-11'u� 28 f1'1Jt11t.JtJ 2561 �'141tJ'l'WL�u�'l!i\fu 

r.i1 n n1n�'W"t'l'JJ11:1�u�1 ,r 'l-J L �2-1viu 1wfi1f ._,if "l:::'ll'lu L �l-l�mYl f'lrt'il'1V11-1 n1j�tJ t�nuu 11f'Vl lL�:::� n m11Y11 t.1n1 rn'f1-1 n1:1 'l� u�::; 

fi11t.1:::vi1-1n1j(�tJ��'ilu1u'1lt.11P1111 nmf-:it1'1LUtJLLV1ii-.1ChJ'VltJV1a.JtJL�tJ'W�"l:::1:nj'tl'1fom:i-�1Lilu-11u'll"t1-lU11f'Vlu�::;LLVlii-1L1u'VltJ d 'I " " 

�1i-1fu m�mt1�jfl"llll1).JtJ forn tJYI j1 lJYh:iftiiit.1�rnr.i t.1'flnr.i1 nil ri ru:::n :rm mrn1iV1H1iir.i1 jC\J1 ur1:::� njj-1 mnihii'1l nr.i mr 

LlJ 1PM ITP u1i'YltifltJ'll'fl-3 ITP Ll�::: ITPA ("n�ii lntelipac") 5"ll-l0-3¾Jftfil1f'1l'll1t.l�'W�1>l'n.J'llMn�l-l lntelipac ��f'i1'Jl'1l'1 

�tJVlffiU�
1

l�m lll�'El vl"ltJt-J�tJ 1::; tml\J� Pl1vl'l'l"'l ::'.Ln v1:f tJllUUriY1 LL�'l fi1ru:::nnJ..Jn1'.l'UriYl�'1 i'.ifl'l1)-I L �'W'l 1 n15"1l'tl n LL�:::f vl MT

�u�1,r '1JL�iJ'Ylu1 i.i Ltri'1mNviu �-lLDt.1Li'lltJL'llV1�'1'll'1l'1 mn ;1:i''ll rh n11vi'-1 n'i'i1'liim1).J�2-1m111�2-1t-J� LL�:::dbi.h::: fo'lltl°!li'fl 

i-1u1il'I LL'i'l::'.�'1fl�'W'll'i.l-llJ11fvt 
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., ... 
" 'll'fl 4 Vj'W"lVIVl::L1.Jtl'W 

m.1-:i'fl'flnd'.l'W 

t, V 

'1'W�1lJ(\:I 

�U�1lJ�Vlfi 

416,879,900 1J1Vl (t¼'fltJ�1t'\.m�1tmu1?1Ll�'Wl�lf'l'l-lrimrhwmn1'f'fltJU1Vl) 

416,879,900 �'W (m-'flt.1�1f'l.m�1'WLLUv'I Ll�'Wl�v'i'l,lri'WLfl1W'\,!Lrh)'fltJ�'W) 

1 111V1 ('\.1d-1mV1) 

416,879,900 �'W (m.'flu�11im�1wLLU!tl LL�'WLr.iftlvtri'WLn1wtJLn1°T'flt.1�'W) 

- ij'W )" 

f"1ru::n 'l'W mm 1,;Vl L �'W�).J l'1'l tl�'W'tl '\:��,J'l'::'ljlJ ijntl�Uil"'l1 n'l.!1 LLft::tltpJ� LLn1'JmtJ-1�'fltJ1flrui.f �Ufi 

'llti-1111,;Vl �'fl 4 �'il--l'l'J'W"'lftl'Vl::Luuu L�t11��'fl1?1rl�'fl-:in11n1n�l-lYJ'W "'lft!V1::Lut.1'Wi-:imh'l 

lJ�L'W'l1'l'::d'r.i::gj'il.:i
1
l�ftJ'il'WlJ°ii�'ltJrl::LL'W'WL�t.1-:i'liiu'iltJn'J1�1lJLtJ�'ll'il.:J41'W'ltJL�rnvY-:i"1).Jvl'll'il'1eJO'tlii'W�-1).11U'l'::'lllJ 

., ,1 ., '-' 

urdl �Vlfi'll'll m�t.1'1rl'1 r1 ::LL'WU 

tl�fiJ'Yb�1�u1-vlil1t1m�l'b�'W 't�M)'!J(11l-J�,J�-::1wi1)'.i�tlincm.JU'l'::m11uivt1ti'h.J �.:i'liJi'.l�ii'fl�'W�L�1hmJT::'ljl-l'nncnlJ 

:: ti ... " d.,, Q .. 1"d., ,, .. " o;',J = .... "'l � ,g = ' -"'11 n'W'W 'l'::fi1'WL "l1'l,l'W 1Vl w1 £J n1n.:l'W "M'll'tl 'l,l'\'lu'l':'.'lj ).J� f.l'tl'\.l'W L 'l'l1lr'l "'11'l'N1'11'4l-J !11 lLn 'll'\.1U'1 ri'flU rn N'l,l�'Wfi'll'tl.:l 

111,;Yl ½fo 4 �'fl--l'YjlJ"l (11'\'l::LUtJ'W L�'f) 1t'.l�'t1"1fl�'fl.:lll'LJ n1H�lJ'V!'W"'lv'J'Vl::LUtJ'W'lJ'il,'.itJ1,;'Vl U'l'1n!J��t!ur1::LL'WUL�t.1.:i�..:i�rn-11m�rt1 

LUU:1-J� cK.:iil

LU'W�')tJ 

ll-iL�'W�'JU 

'11?\'tl'tlnL�Usl 

340,927,604 L�t.:l 

- l�t.1-1

l�t.1'1

- b�U.:l

fiiuiLU'W°t'fltJrl:: 

fiiuiLU'W?'flt.Jrl:: 

fiimtl,lft.iu�:: 

�vllU'W?'flUft:: 

100.0000 

0.0000 

0.0000 

a-1 � �tl �'ll a-1 �th::'Jj).J 'ti;i u L�tM hiiJ'flu nri1�1i-1 'l 'W�'ll'il.:l� 11J'l'WL�u.:ivf-,vt).J ftl'll'fl,'.i�Chi�u�..:im,J 1::1lJ lL�::i'.l�Yl °flt1t1n L�u-:i 

ft'1 rl:: LLU'Wiil-1 � mpr� LLnbvt,J.:iih1111r1 rui
f 

�'Wfi'lltl-.ltJ1,;'Vl ;'11 4 L1tM'Vj'W"'l 1?1Vl:'. LUtl'\J L �tl 1 ii�'fl 11lrl�'el-:inu 
' ' 

-=,. � AfV -=I 

n1 'l'LY'l l.JYl'I.J"l i?lVI:; LUtJ'\J'lltl-1 W'l!t'Vl !1112.J'Vl L�'W'1l 
,J'Qt,,d ,,. t,, � � � .... 0 t,,.olllt,,4 t,, II I i,., .,; 

�:i-ntim(;J 'l1'i'::'W:i.Jr;Jrl'fl'l-!'\.JL'll1U'i'::1:i.J LY-l).JL111:i.J'fln 1 �nu r.i.:iV11 L'l-ll.J �ri'il,.,'WL'll1'i''llJD'i'::'4l-JYM!tl'ltJi11'\JL'1l.:i LLrl::t�un1TlJ'fitJ'iltm:: 

niid.'.lu41m'W 130 11u t!rnu'W�1'\J')'W�'\Jl'11 340,927,604 �u fiiv1Lu'W'¼t:1t.1rl:: 85:23'JJ'fl\)411..rn.;1�'W�41vt1..hu'l� 
t,, !: d � 'V ,,.di ,., ,., I 

� ,J' 'l 
., ...r 

LL'l'l'lVl'1'1-1lJ � 'll-:i l111 n l-Jr.!f.l'il'\.l'WL '111 ni .. nJ 'i'::'J!:i.J L Y-1).J'll'\J L lJ m'l''WiJ l'l::LL'W'W'l1'i'::'\JLL�'l 

'J1'i�� 4 'W�1'HU1'el'Wmin1'i'el'elnbb�::;i!Fl�'i'i1X'W�1a1'n1b�:I-J'Vl'W'll'el'1'l.f¾H'Vl�1'W'J'Wb3lbn'\J 16,879,900 iu :I-J�l'l1vl 
q \ •t, q II '9 

""" 4 il" ' 
OJ • ., • tJli1b'JVl'\J�::; 1 'l.J1'Vl b'Y'l'elb�'W'el'll1tl VILLn'Lil'll'l� b'W'J..:J�1n1F1 (Private Placement) 

q • 

n1'i'L�l-J'Vj'\JLL�::m'l'4' i?l�'l"l'�'W�1>l''l,Jl�l.JV)'W 1� LLritJM'Cl 1u'l-:i4111"1 LUI'! ¥.:id' LUU
1

l1J1111l..J l�'fl'\J'l'IILLrl::;tJ(Jln'l'l.:l'lJ'fl,:j 

lf\:1'1)1:l''tl'll1tl�'W�1l!°ty'lltl-l 1PM LL'l'l:: ITP �.:l'l'\J� 28 n'WtJ1tJ'\J 2561 LL'l'l::i'1)ty1itl'll1U�'W�1l!°ty'll'tl.:l ITPA rl\J'l'\J� 

2 8 r1'\JtJ1t.l'W 2 5 61 �-:i4 1'W'l'\JL�'W�l�for.i1 nmn�'W'tl'll1t.l�'W�1>l'ty L�l-JVj'\J L'\Jrl ¥.:id'r.i::'lhm �l.J�fl1Y'l rl�'fl'1Vl1.:ln1 'l'L�'W 1il nu 

u1,;VI Llri::l'i'nurnY'l'l'Wn1'i'�'t1-:inu1� LL�::;11u::V11-:in1'i'L�tJ��f'WLU'fl'W11'l(1l 'i"l).Jvf..:itl'-:ituutm�-:iL�tJVj'Wl-l).j'WL�U'\J�r.i::11il'i''fl'1fu 

n1'l'�1 L UtJ.:l1'W'll'fl -11.Jj,;Vl Ll'Cl!; LL l-1�.:l L1tJ'Vj'W�1'1-1fU n1'l''JJU1U�'l'n"'I 1111)..J'\.J iti1.J1UV1 'l'1'WW'r.l f L:Wi'W�'l'n"l 'lJ'el nr.:i1 nd' rl ru::n 'j''j')..J n1'l' 
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1i1�Y1 'l�-w"l 11ru1 LLrl:::� n'l:l'1 mnih=i''1l n"l n15' 1 untj i-i lntelipac nl-1 O--'l¾Jfl r11-l'ti'll1tJ�'W�1>l' C\J'll'tl..:J n�l..l I ntelipac �Mh'll'1l--'l 
�'WV11'WU�'l�:i..n (;lfl'el"1'-l'WeJflU5':::fo'Jlu�rl1vl�1"1:::Lni;JitJnuu1�'1'1ulh riru:::nS'l'l-!n15'1J'°¼�Vl�..,�rl'Yll.Jl�'W�1 n15''1l'elnLLfl:::4'viM5' 
�'W�1>l' cy L �l.JV)'W 1i-i LLrii1nfl'1V)'W �__, d1-wd'ilu1hrv10-1'11'a..:in11L ih=i''a ii"I ms-i..:in�·v:iiil'l'l1l-l�l-lm£il�l-l eJfl LLfl:::d'.lutls-::: LtJ"lltl°�'1l

nifo'a' r1 ru:::nm,J n1rn 1�YI 1 �u�ii rl'l n�'W'il 1 i-1�1.h:::'lll-l �n'1l �'W'Wr.:i1rru1 LLfl:::'1l'4l-l°ii 
1. n1r4'vi�n�u�1>l'ryL�lJV)'W'll'il--'lU1�Yl�1'W'ltJhhnu 16,879,900 �'W ¾Jrlr11�"111L0�'Wrl::: 1 1J1YI 1ihLril!Mfl

1m.-,41nvi (Private Placement) �__,'l)..J1ulJl!rlrlfl�L�mfo-lnlJnuu1'�Y1 �1'W'l'W 6 5'1tJ 1.h:::mn.J�'ltJ 1) Mr. John
Antony Wilkinson 2) Mr. Duncan Anthony Edwards 3) Mr. John Phillips 4) Mr. Robin Alexander Angus
Gilmour 5) Mr. Simon Christopher Edwards LLrl::: 6) Mr. Brent Andrew Johnston lv1t.1nr11L�1.J'il'IJ1tJ�lJ
�11Yru1�2-JYllJJ;l--'l n�1'l"l:::tvhnt15'1 rl1!1lfl1vl L'W'il'l-:i L'l�1� L�U'el'il1tJ [;]1l-J�rhv11.u,11u1.h:::n1P1�1tl'n..:i1u

u ' 

r1ru:::nrs-2-1n11n1nuv1inY1f'WEILL�:::r;iinvminY11V'IE1 � Yl"l. 7 2/2558 �'fN n15''tlWC\J1(,JL�1J1�Yl"lvl'Vl:::bUt.l'WL�'W'il'u 

'll1tJ�'W�'fl'iln 1v1ii"1'fll.!flrl� 1'W'l-:J41nv1 ( LLfl:::�Ui;jmrnn'l'lJ L�m�l-1) i.-,� tvimuu'ltlmi.JLi'1l'W'l'll� ll1vl'Wvl 'l�1u
% .J' t, V 

v .J  V 
% .r t, V ·"'CVC\J1'llil'll1tJ�U�1lJC'y'IJ'1l-:! 1PM LL�::: ITP 1N'lUYI 28 ntJEJ1tJU 2561 LLfl:::•"'C\JCV1'l1'1l'll1tJ�U�1lJ'1J'll'fl-:! ITPA

'
V "' V 'iN'l'WVl 28 n'Wt.11tJ'W 2561 

2. i-it:iuv1:i..nu1i-lr1ru:::nrnin1s-u"¼�Y11th.J�n1wui;ir1r11L�'W'fl'll1tJ�u�1lr'\Jl�l-l'VfWv1-3nihl 1ur1r11����v1ml-l
'rlm'l:::rn�1v11w'lh..:i� L'rl'l.!'il"JJ1tJ�tJ 't1t1m1mi..:imi1'l 1�Luu'ltl!111i-J'l'11'l1r;i�1v11u'll'l-:i�L�'W'fl'll1tJ zj-3 ri1u'lru"l1n
r11'l1ci'1 L'il�t.1ci,:i-:itl1v1tl'n'll'il.-,�'W�11YCJJ'llt:i-:iu)�Y11ui,irl1v1v1inV1½°V'IULLii..:i1.h:::1Y1 ?i'l YIU iit:i'WWi-l'l1-liJ'fltJ n�1 7 i'W

'Vl1n1'l'�li)Olfll1'W LLl1lhiLnU 15 1\J°J11n1'l'ffllilffl'clllU ritiU'lUll1v1Ulilnfl1l�'W'f.l'JJ1t.l�'Ut!U lltltl5'1rl1�tl1m6')L'!l�tl
- I t., '}l,, .J .J' t., 0,, .._, O,o' '} 

I ._, :; .J" ._, 0 l,, i.l 111..:Jnfl1'l "1'1l--'l b 'll5'1rl1l'ilfltJ'lltl--'ln11'Jl'il'lJ1tJ�'W�1l-lC\J'lltl-:JU:ijj'YI L\JlLIJlfl::'l'W VM'I..! 'l\.ln1vl'Wvl5'1 rl1 b'6'!Utl'll1tl\.l'Wi?l'el-3
£J'il'Wvli--'lhlLnuni1 3 '11.Ji11n15'ri'ellJ'l'WLb5'n�l�\.l'fl'll1tJfn'fli1nM'l')\.I
3. ).J'il1.JV1l.J1tJL�mrnn-uijiiii1u1i.iiN1.J1lJv15''flljrlrlrl�'l�fuiJt1uv1mt.1r.i1nnrrnn1r�iiii1-w1r.i�Nu1l-! Lilu�il
fl1U1"l L'Wn15'�1lil'Wn15'1ii1..:i7 � L�tl'lil'il-l f)1Jn1:IL�lJ'fl'll1Uiju�1>l' CV L�m1u1i-i LLril!l'lf'l� LlJ'l..:J41n ltl�'15"lil�-3 Lli;!
hi�1 n "1 L �iJ-3 ( n) �"l15'C\.! 1111vl'Wl115'1 tJrl:::L� tJl11� LM mi1'1l-l nu n15'L�'W'1l'll1tJij'W�1l7 C\J l �Ul'l'W b 'D'W 1fi n1'l'"l 'il-3:a''1l�'W

cv .C: SI .,_. .,._.., 0 i J ll q ..J ..J ,,,J !,I 'rl1l-JC\) L YUH'j'L.l 'l':!:l:l:::L'lft1 L�lJ'il'll1tJ�'W'r11l-l CV 'lfin15"Jl15':::nm S"llJ'Vl-3 L-:!'elU 'll lLft:::5'1tJft:::L'eltJvl'il1.J1 YI lntJ'l'!l'il-3
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17 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

Attachment 1 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

Attachment 1 
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19 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

Attachment 1 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

Attachment 1 
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21 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

Attachment 1 



 22 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 
 
 
 

ช่ือ – นามสกลุ            นายธันวา เลาหศิริวงศ์     
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /  

 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  5 มีนำคม 2559  

อายุ 53 ปี  

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมกำรอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม -  ปริญญำตรี สำขำวศิวกรรมศำสตร์  

  สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

- IBM/INSEAD Executive Development Program ปี 2541 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43 ปี 2547  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 10 ปี 2547 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- IBM/Harvard Executive Development Program ปี 2554 

- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy  

 (SFE) รุ่นท่ี 22 ปี 2557 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 21 

 ปี 2558 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1 ปี 2558 

      สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance  

(ITG) รุ่นท่ี 2 ปี 2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- หลกัสูตร ประกำศนียบตัรธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้มส ำหรับผูบ้ริหำร

ระดบัสูง (ปธส.) รุ่นท่ี 4 ปี 2559 กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม  

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

- หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment  

(BFI) รุ่นท่ี 2 ปี 2560 สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- หลกัสูตรวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 60  

 สถำบนัวชิำกำรป้องกนัประเทศ 

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

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

   บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)   

 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 
Attachment 4 

 

 



 23 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) (ต่อ) - 2561 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรกำรลงทุน (Investment  

    Committee) บริษทั บีซีพีจี จ ำกดั (มหำชน) 

- 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุน 

  กำรวจิยั  

- 2558 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ฮิวแมนิกำ้ จ ำกดั (มหำชน)  

- 2559 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  

  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  

 -  2557 – 2561 กรรมกำร บริษทั ทีโอที จ ำกดั (มหำชน)   

- 2557 – 2558 รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ทีโอที จ ำกดั 

  (มหำชน) 

- 2557 – 2558 กรรมกำร บริษทั เอฟ. เอ. เอส. ที.โซลูชัน่ส์ จ ำกดั 

- 2557 – 2558 กรรมกำรกำรเงินและสินทรัพย ์สถำบนัเทคโนโลย ี

  พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

- 2557 – 2558 กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

 บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ำกดั  

  (มหำชน) 

- 2556 - 2559 ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2554 – 2560 กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

 บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2554 – 2559 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั อีซ่ี บำย  

  จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอ่ืน -  บริษทั ฮิวแมนนิกำ้ จ ำกดั (มหำชน)  
 -  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  

• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั 

• กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ - ไม่มี - 
ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี   (ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2559) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561 

• กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั : 9 / 10  คร้ัง 

• กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ : 4 / 4  คร้ัง 

• กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน :      2 / 2  คร้ัง  
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 24 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.000 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั  -ไม่มี- 

 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(กำรมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผำ่นมำ) 

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 

คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแลว้วำ่ นำยธนัวำ เลำหศิริวงศ์ 

เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตลอดจนมี

คุณสมบัติครบถว้น สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำม

พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้ง นำยธนัวำ เลำหศิริวงศ ์ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง 
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 25 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ช่ือ – นามสกลุ นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา       

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /  

 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  5 มีนำคม 2559 

อายุ 50 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมกำรอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ University of Florida, USA 

- ปริญญำโท สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำส่ือสำร Imperial College, UK 

- ปริญญำตรี สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 55 ปี 2549 

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 86 ปี 2550              

      สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 - หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 27 ปี 2552 

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 - หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 1  

ปี 2552 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 - หลกัสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting  

  (MFR) รุ่นท่ี 9 ปี 2552 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย    

 - หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 6  

ปี 2552 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 - หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุ่นท่ี 7 ปี 2552 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร

บริษทัไทย 

 - หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 2 ปี 2560 

      สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) -  2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2549 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  

  บริษทั สหโมเสคอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
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 26 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) (ต่อ) - 2558 – 2561 กรรมกำร บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2558 – 2561 กรรมกำรผูจ้ดักำร  

 บริษทั ไทยพรอสเพอริต้ี แอด็ไวซอร่ี จ ำกดั 

- 2557 – 2561 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  

  บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั 

- 2554 – 2561 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  

  บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)  

- 2554 – 2559 กรรมกำร บริษทั ผลิตภณัฑต์รำเพชร จ ำกดั (มหำชน) 

- 2554 – 2557 กรรมกำร  

  บริษทั บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม จ ำกดั (มหำชน) 

- 2551 – 2557 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  

  บริษทั ควอลิต้ีเฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2549 – 2558 กรรมกำร บริษทั รอยลั ปอร์ซเลน จ ำกดั (มหำชน) 

    

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอ่ืน - บริษทั สหโมเสคอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -  ไม่มี - 

• กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ -  ไม่มี - 

ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี   (ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2559) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2560 

• กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั : 9 / 10  คร้ัง 

• กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ : 4 / 4  คร้ัง 

• กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน :     2 / 2  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.048 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั  -ไม่มี- 
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 27 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

(กำรมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผำ่นมำ) 

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 

คณะกรรมกำรบ ริษัทได้พิ จ ำรณำตำมควำม เ ห็นของคณะกรรมกำร สรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทนแล้ว ว่ ำ  

นำยกฤษณ์ พนัธ์รัตนมำลำ เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน

ของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้น สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ำมตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้ง นำยกฤษณ์  พนัธ์รัตนมำลำ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง 
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 28 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ช่ือ – นามสกลุ นายสมศักดิ์  บริสุทธนะกลุ     

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  5 มีนำคม 2559 

อายุ 64 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมกำร 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม - ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรมเคร่ืองกล 

   สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

  - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 191 ปี 2557 

   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 35 ปี 2557 

    สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

  - หลกัสูตร Mini MBA มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 - หลกัสูตรไทยกบัประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน AEC รุ่นท่ี 1  

สถำบนัพระปกเกลำ้ 

 - หลกัสูตร The Boss, The Boss Association 

 - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 24 ปี 2560  

สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 

 -  หลกัสูตรธรรมำภิบำล ส่ิงแวดลอ้ม ส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง (ปธส.) 

รุ่นท่ี 6 ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยำกร 

ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

  -  หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนักำรสร้ำงชำติ (NBI) รุ่นท่ี 5 ปี 2561 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) - 2530 - ปัจจุบนั  กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (กรรมกำรผูมี้ 

     อ ำนำจลงนำมผกูพนั) บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2561 - ปัจจุบนั  กรรมกำร Intelipac Paper Manufacturing Ltd. 

- 2561 - ปัจจุบนั  กรรมกำร Intelipac Limited  

- 2561 - ปัจจุบนั  กรรมกำร Intelipac Australia PTY Ltd.  

- 2561 - ปัจจุบนั  กรรมกำร Reynards Food Packaging Ltd. 

- 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไบโอ-อีโค จ ำกดั 

- 2560 - ปัจจุบนั  กรรมกำร/ประธำนกรรมกำร  

   TPBI & MYANMAR STAR CO.,LTD.  

- 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทีพบีีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 

ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) (ตอ) -  2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร 

 บริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลย ีจ ำกดั 

- 2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร  

 บริษทั มินิมำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 - 2555 – ปัจจุบนั  กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร  

    บริษทั ทีเอม็พี แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั 

- 2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร  

  บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั 

- 2535 – 2557 กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร  

  บริษทั ไทยโมเดอร์นแพค (1992) จ ำกดั  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี -  

• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - Intelipac Paper Manufacturing Ltd. 

- Intelipac Limited  

- Intelipac Australia PTY Ltd.  

- Reynards Food Packaging Ltd. 

- บริษทั ไบโอ-อีโค จ ำกดั 

- TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd.  

- บริษทั ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

- บริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลย ีจ ำกดั 

- บริษทั มินิมำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

- บริษทั ทีเอม็พี แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั 

- บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั 

• กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้   -ไม่มี- 
ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี   (ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2559) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561 

• กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั : 10 / 10  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.073 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั  -ไม่มี- 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 
Attachment 4 
 

 



 30 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  

(กำรมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผำ่นมำ) 

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 

คณะกรรมกำรบ ริษัทได้พิจ ำรณำตำมควำม เ ห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทนแล้ว ว่ ำ  

นำยสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกุล เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน

ของบริษัท  ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบ ริษัทมหำชนจ ำกัด  

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

แก้ไข เ พ่ิม เ ติม)  คณะกรรมกำรบริษัทจึง เ ห็นสมควรน ำ เสนอต่อ ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือ หุ้น  เ พ่ือพิจำรณำเ ลือกตั้ ง  

นำยสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกลุ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรบริษทัตำมหลกัเกณฑ ์และวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร

ก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ให้บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้

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 5 
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ขอ้ 31 คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกวรรคหน่ึง ให้เรียกวำ่กำรประชุมวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุม 

ผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้

ทั้ งหมด จะเขำ้ช่ือกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได้  

แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอเรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจน  ในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคท่ีสำม ผูถื้อหุ้นทั้ งหลำย 

ซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุ้นตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบห้ำ 

(45) วนั นับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคท่ีสำม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู ้ถือหุ้น 

ท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมและ

อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
 

 ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นตำมวรรคส่ีคร้ังใดจ ำนวนผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมำประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุ้นตำมวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ ชดใช้

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

ขอ้ 32 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ

กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวำ่เป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และ

จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดั

ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่สำม (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 
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 ในกรณีท่ีปรำกฎวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแลว้ก่ึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขำ้

มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพรำะ 

ผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อน 

วนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 34 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่

สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมี

แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมคนใดคนหน่ึงมำเป็น

ประธำนในท่ีประชุมดงักล่ำว 

 

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

เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมกำร และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง

 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 
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 (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 

 

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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เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง

- เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ซ่ึงปรำกฏรูปถ่ำยของผูถื้อหุ้นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวั

ประชำชน บัตรประจ 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 ครบถ้วน และ

ลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ

- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยอ์ำยไุม่เกิน 6 เดือนนบั

จำกวนัท่ีในหนังสือรับรอง 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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 36 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
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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37หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินของบริษัท 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะนำยทะเบียน
หลกัทรัพยไ์ด้พฒันำระบบเพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสำรกำรประชุมผูถื้อหุ้นและรำยงำน
ประจ ำปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผำ่นรหสัคิวอำร์ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวน์โหลดขอ้มูลผำ่นรหัสคิวอำร์ (QR Code) (ตำมท่ีปรำกฏในหนงัสือเชิญประชุม) ตำมขั้นตอน 
ต่อไปน้ี 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ำยรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code
3. หนำ้จอจะมีขอ้ควำม (Notification) ข้ึนมำดำ้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ควำมนั้น เพ่ือดูขอ้มูลประกอบกำรประชุม

หมำยเหตุ   กรณีท่ีไม่มีข้อควำม (Notification) บนมือถือ ผู ้ถือหุ้นสำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิเคชัน  
  (Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

ส าหรับระบบ Android 

➢ ใชง้ำนผำ่นแอปพลิเคชนั QR CODE READER หรือ Facebook
1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER หรือ Facebook
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบกำรประชุม

➢ ใชง้ำนผำ่นแอปพลิเคชนั Line
1. เปิดแอปพลิเคชนั Line
2. เลือก Add friend (เพ่ิมเพ่ือน)
3. เลือก QR Code
4. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบกำรประชุม
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

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

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น          เขียนท่ี 
Shareholder’s Registration No. Written at  

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.  
Date  Month Year 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี           ซอย 
I/We  Nationality   Residing/Located at No.  Soi 
ถนน  ต  าบล/แขวง  อ  าเภอ/เขต  จงัหวดั 
Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
รหสัไปรษณีย ์
Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)
Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amount of    shares and are entitled to vote equal to  votes as follows: 
  หุ้นสามญั หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

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

  preference share   shares and are entitled to vote equal to  votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
 1. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)        ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.) 

ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)   
จงัหวดั (Province)  รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)  หรือ (or) 

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

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัเสาร์ท่ี 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 27, 2019 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. 

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

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

39 หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)
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 ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
  (...…………………...…………………….) 

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
The Shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting.  The Shareholder shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately.

40  หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

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

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น          เขียนท่ี 
Shareholder’s Registration No. Written at  

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.  
Date  Month Year 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี           ซอย 
I/We  Nationality   Residing/Located at No.  Soi 
ถนน  ต  าบล/แขวง  อ  าเภอ/เขต  จงัหวดั 
Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
รหสัไปรษณีย ์
Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”)
Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amount of    shares and are entitled to vote equal to  votes as follows: 
  หุ้นสามญั หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

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

  preference share   shares and are entitled to vote equal to  votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
 1. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)        ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.) 

ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)   
จงัหวดั (Province)  รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)  หรือ (or) 

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

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัเสาร์ท่ี 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 27, 2019 at 10.00 a.m.  at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on 
such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 

Attachment 8 



2 / 5 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 
วำระที่ 1 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 
Agenda 1 To consider and acknowledge the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018. 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที่ 2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2561 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2018. 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษทัส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 

2018. 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจัดสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2561 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และ 
งดกำรจ่ำยเงนิปันผล 

 Agenda 4 To consider and approve the suspension of the allocation of the profit from the operation of the Company for the 
year 2018 to be a reserve fund as prescribed by law and omitted dividend payment. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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วำระที่ 5 
Agenda 5 

พจิำรณำอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by 

  rotation. 




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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

งดออกเสียง / Abstain 
   กำรแต่งต้งักรรมกำรท้ังชุด / Appointment of the entire board of directors 

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    

   กำรแต่งต้งักรรมกำรเป็นรำยบุคคล / Appointment of individual director 
 1)   ช่ือกรรมการ (Name) นายธนัวา   เลาหศิริวงศ ์(Mr. Thanwa Laohasiriwong)____________  
   เห็นดว้ย / Approve 

2) ช่ือกรรมการ (Name) 

    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

นายกฤษณ์    พนัธ์รัตนมาลา (Mr. Krit Phanratanamala) 
   เห็นดว้ย / Approve 

3) ช่ือกรรมการ (Name) 

   ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

นายสมศกัดิ์   บริสุทธนะกุล (Mr. Somsak Borrisuttanakul) 
   เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 และงดจ่ำยโบนัสกรรมกำรอสิระประจ ำปี 2561 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2019 and Omitted Bonus of Independent 

Directors for the year 2018. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

            วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 
             Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company 

Auditor’s remuneration of auditor for the year 2019. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรรับโอนกจิกำรทั้งหมดของบริษทั ไทยเยอรมันรีไซเคลิเทคโนโลยี จ ำกดั ภำยใต้กระบวนกำรโอนกิจกำร 
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) 

Agenda 8 To consider and approve the acceptance of the entire business of Thai German Recycle Technology Company 
Limited by way of the entire business transfer. 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วำระที่ 9 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 9 Other matters (if any) 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

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

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

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

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

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

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

หมำยเหตุ / Remarks 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

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

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

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

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

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัเสาร์ท่ี 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์ 
ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 27, 2019 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. 

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

วำระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วำระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

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

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น          เขียนท่ี 
Shareholder’s Registration No. Written at  

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.  
Date  Month Year 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี           ซอย 
I/We  Nationality   Residing/Located at No.  Soi 
ถนน  ต  าบล/แขวง  อ  าเภอ/เขต  จงัหวดั 
Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
รหสัไปรษณีย ์  
Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั 
As the custodian of 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพบีีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
Being a shareholder of TPBI Public Company Limited (“The Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amount of   shares and are entitled to vote equal to      votes as follows: 
  หุ้นสามญั หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

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

  preference share   shares and are entitled to vote equal to  votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
 1. ช่ือ (Name) อาย ุ(age)        ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing/located at no.) 

ถนน (Road) ต าบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)   
จงัหวดั (Province)  รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)  หรือ (or) 

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

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัเสาร์ท่ี 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 27, 2019 at 10.00 a.m.  at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on 
such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี
I / We would like to grant proxy to attend and vote in the meeting as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

Grant partial shares of  
  หุ้นสามญั  หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
  ordinary share shares    and are entitled to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
   preference share shares    and are entitled to vote equal to  votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
Total Votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 
วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 
Agenda 1 To consider and acknowledge the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018. 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company for the year 2018. 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 

2018. 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
งดการจ่ายเงนิปันผล 

 Agenda 4 To consider and approve the suspension of the allocation of the profit from the operation of the Company for the 
year 2018 to be a reserve fund as prescribed by law and omitted dividend payment. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   งดออกเสียง / Abstain 
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วำระที่ 5 
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พจิำรณำอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
To consider and approve the nomination of new directors to replace the directors who will be retired by 

  rotation. 




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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอสิระประจ าปี 2561 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2019 and Omitted Bonus of Independent 

Directors for the year 2018. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

            วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
             Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company 

Auditor’s remuneration of auditor for the year 2019. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการรับโอนกจิการทั้งหมดของบริษทั ไทยเยอรมันรีไซเคลิเทคโนโลยี จ ากดั ภายใต้กระบวนการโอนกิจการ 
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) 

Agenda 8 To consider and approve the acceptance of the entire business of Thai German Recycle Technology Company 
Limited by way of the entire business transfer. 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other matters (if any) 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น
Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder.
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งดออกเสียง / Abstain 
   กำรแต่งต้งักรรมกำรท้ังชุด / Appointment of the entire board of directors 

   เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    

   กำรแต่งต้งักรรมกำรเป็นรำยบุคคล / Appointment of individual director 
 1)   ช่ือกรรมการ (Name) นายธนัวา   เลาหศิริวงศ ์(Mr. Thanwa Laohasiriwong)____________  
   เห็นดว้ย / Approve 

2) ช่ือกรรมการ (Name) 

    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

นายกฤษณ์    พนัธ์รัตนมาลา (Mr. Krit Phanratanamala) 
   เห็นดว้ย / Approve 

3) ช่ือกรรมการ (Name) 

   ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

นายสมศกัดิ์   บริสุทธนะกุล (Mr. Somsak Borrisuttanakul) 
   เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on 
my/our behalf as the proxy deems appropriate.

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C.  is only used for the shareholders whose name in the shareholder’ s register is an offshore investor who appoints a 
local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน

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

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

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

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

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 
Continued Proxy Form C as enclose.
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บริษทั ทีพีบีไอ จ ำกดั (มหำชน)
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

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

ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัเสาร์ท่ี 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 
ถนนเพชรเกษม อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 27, 2019 at 10.00 a.m.  at Morakot Room, Sampran Riverside Hotel, 
Pet Kasem Road, Sampran, Nakornpathom, 73110 Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

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

วาระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ เร่ือง 
Agenda No Subject 

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

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

 เห็นดว้ย / Approve            ไม่เห็นดว้ย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 9 
Attachment 9 

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 : มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้ง 

ในวำระกำรประชุม  กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่ง 

  ตำมวำระ และเป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 

ให้ได้รับกำรเลือกตั้ งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระ 

หน่ึง 

2. ช่ือ : นายปริญญา  ศนิวารวรุณ 

ต ำแหน่งในบริษทั : กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

อำย ุ : 59 ปี 

ท่ีอยู ่ : 91/846 ซอยนวลจนัทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจนัทร์ 

เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230 

กำรมีส่วนไดเ้สีย : ไม่มี 

ในวำระกำรประชุม 

ข้อมูลกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 
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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 
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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 
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