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ท่ี TPBI-EXC 009/2020 
วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563    
เรียน ท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

  

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
 2.  รายงานประจ าปี 2562 ของบริษทั ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
  3.   ส าเนางบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ 
   รหสัคิวอาร์ (QR Code)  
 4.    รายนามและประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม 
   วาระ 
 5.   ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 6.   เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
 7.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  
 8.   ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชุม  
 9.   แผนที่สถานท่ีจดัประชุม  
 10. แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัท กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส 
   โคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

         ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ท่ี 25 เมษายน 2563 
เวลา 13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารส านักงานใหญ่ บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน)  
42/174 หมู่ท่ี 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 ประเทศไทย เพื่อพิจารณา 
เร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1     พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
                       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 

27 เมษายน 2562 เรียบร้อยแลว้ และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ีคณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จึงไดน้ าขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษทั (http://www.tpbigroup.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแก้ไข รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงทีแ่นบมาด้วย 1  

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2562 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว  

หมายเหต ุ                          วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ  

http://www.tpbigroup.com/
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วาระท่ี 2     พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
                       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัของบริษทั  

ท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 แลว้ รายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงทีแ่นบมาด้วย 2 

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นรับทราบ 
ผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2562 

หมายเหต ุ                          วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ  

 

วาระท่ี 3        พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562 และไดจ้ดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึง
ได้ รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจา ก
คณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  
ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 39 ก าหนดให้บริษทัจะตอ้ง
จดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี เพื่อเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นทุกปี รายละเอียด
ปรากฏตาม ส่ิงที่แนบมาด้วย 3  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาได้
ดงัน้ี 
 

รายการ 
บาท 

ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพยร์วม 5,038,125,180.00 4,657,631,891.00 
หน้ีสินรวม 2,597,629,705.00 2,304,401,866.00 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,440,495,475.00 2,353,230,025.00 
รายไดร้วม 5,011,019,864.00 5,364,370,743.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (227,248,459.00) (55,427,661.00) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.52) (0.08) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
งบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ซ่ึ งผ่ านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี  รวมถึงได้รับการสอบทานจา ก
คณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  

หมายเหต ุ                  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และงดการจ่ายเงินปันผล          

   วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา  115 และมาตรา  116  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44, 45  
  ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และก าหนดให้บริษทัตอ้ง 
  จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของ 
  ก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของ 
  ทุนจดทะเบียน                                                           

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ตาม 
งบการเงินเฉพาะกิจการหลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษทั
อาจจะก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้
หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดงักล่าวมาใชเ้พื่อ เป็น
ทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษทัต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง 
ไม่เกินกว่าก าไรสะสมของงบการเงิน  
ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 21,642,957 บาท ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 44, 45 บริษทัจึงจดัสรรก าไรสุทธิในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย จ านวน 1,687,990 บาท จึงท า
ให้ ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีเงินทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็น จ านวน 41,687,990 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ครบตามจ านวนขั้นต ่าท่ี
กฎหมายก าหนด (ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) 
ทั้ งน้ี เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทยงัอยู่ในช่วงฟ้ืนตัว บริษัทจึงงด 
การจ่ายเ งินปันผลส าหรับผลการด า เ นินงานปี 2562 เพื่อส ารองไว้เ ป็น 
ทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทั 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติั
จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 เ ป็น 
ทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- จดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี คิดเป็นเงิน 1,687,990 บาท  
- งดการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัยงัอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวั 

และเพื่อส ารองไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท  (การให้สิทธิ
ดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น) 

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

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17  ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น กรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

  1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ      กรรมการอิสระ 
  2. นายวิชยั บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
  3. นายกมล     บริสุทธนะกุล      กรรมการ 

 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายงับริษทั   

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีสรรหากรรมการ โดย
พิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติั
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และได้
พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเร่ืองความสามารถในการให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระ ไดแ้ก่ 

  1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ      กรรมการอิสระ 
  2. นายวิชยั บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
  3. นายกมล     บริสุทธนะกุล      กรรมการ 

 ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 3 ท่าน ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคล
ท่ีผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษทัแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษทั และเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระ ทั้งน้ี 
ข้อมูลของบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงทีแ่นบมาด้วย 4   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัโดยผา่นกระบวนการ
กลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตาม
นโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
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มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง  

  1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ      กรรมการอิสระ 
  2. นายวิชยั บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
  3. นายกมล     บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
  ซ่ึงเป็นกรรมการรายเดิมท่ีต้องออกตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น 

  กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
 หมายเหตุ                       มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม 
    และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 2562                                                   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้ 
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิ 
ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เ บ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนด  
เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และ
นอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และการจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 
2562 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษทั
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ
ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2562 ค่าตอบแทนปี 2563 

ประธานกรรมการบริษทั 440,000 บาท/ปี 440,000 บาท/ปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 280,000 บาท/ปี 280,000 บาท/ปี 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 130,000 บาท/ปี 130,000 บาท/ปี 

ประธานกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล - บาท/ปี 130,000 บาท/ปี 
กรรมการอิสระ 330,000 บาท/ปี 330,000 บาท/ปี 

กรรมการตรวจสอบ 180,000 บาท/ปี 180,000 บาท/ปี 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  80,000 บาท/ปี  80,000 บาท/ปี 

กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล - บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 
กรรมการ  180,000 บาท/ปี 180,000 บาท/ปี 
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ทั้งน้ี ในปี 2562 และปี 2563 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัประจ าปี  ซ่ึง
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บโบนสัในฐานะกรรมการบริษทั 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และ 
งดจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 หมายเหต ุ                           มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน      
  เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้

มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกรอบปีบญัชี 
และคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชี
ของบริษทัย่อยนั้นสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยเห็นว่าผูส้อบบญัชี
ดังกล่าว มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัรา 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ เห็นว่า
มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี
ตามรายช่ือท่ีเสนอ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความอิสระ 
ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบัญชี
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ 

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

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบบญัชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีของบริษทั ส านักงาน 
อีวาย จ ากดั เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาแลว้เป็นเวลา 1 ปี  

ต าแหน่ง โบนัส ปี 2561 โบนัส ปี 2562 

กรรมการอิสระ งดจ่ายโบนสั งดจ่ายโบนสั 
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โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆตามท่ีจ่ายจริง 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท) ปี 2562  ปี 2563  
ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,300,000  1,300,000  
ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ 250,000  250,000  
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 900,000  900,000  
ค่าสอบทานรายงานประจ าปี  200,000  200,000  
ค่า Initial audit process 100,000  100,000  
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2,750,000  2,750,000  

(ไม่รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจากการสอบบญัชี และค่าบริการอื่นๆ โดยก าหนดเบิกจ่ายตามจริง) 
*ส าหรับค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจากการสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นจริงในปี 2562 รวมทั้งส้ิน 165,803 บาท 

 

หมายเหต ุ   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติเพิม่วัตถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทัจ านวน 1 ข้อ เพ่ือให้ 
  ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน   

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย และรองรับ 
การประกอบธุรกิจใหม่ของบริษทัในอนาคต บริษทัจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ี
จะตอ้งเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั จ านวน 2 ขอ้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

    “ขอ้ 25 ประกอบกิจการคา้ของเก่า รับซ้ือ ประมูลของเก่า คดั แยก ของเก่า  
  ตลอดจนรีไซเคิลของเก่าทุกชนิด” 

    “ขอ้ 26 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต น าเขา้ ส่งออก และคา้วตัถุดิบส าหรับ 
  เยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษ แผ่นกระดาษ แปรรูปกระดาษ พิมพ์กระดาษ  
  บรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีท าจากกระดาษ กระดาษเวียนท าใหม่ (Recycle)  
  ตลอดจนบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มทุกชนิด” 

  และเน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน จึงไดด้ าเนินการน าเศษพลาสติกเก่าท่ีผ่านการใช้งานจากผูบ้ริโภค (Post-
Consumer Plastic Scrap) มารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก (Recycle Resin) เพื่อน า
กลบัมาใช้ใหม่ บริษทัจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขวตัถุประสงคข์อง
บริษทัจ านวน 1 ขอ้ คือ ขอ้ 21 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงคเ์ดิม วตัถุประสงคข์อแกไ้ข 
(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจน
รับจา้งหลอม ขึ้นรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติก ตลอดจนผลิตภณัฑ์
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจน
รับจา้งหลอม ขึ้นรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติก ตลอดจนผลิตภณัฑ์
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประกอบกิจการรีไซเคิลเศษพลาสติก
เก่า 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
เพ่ิมวตัถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 2 ข้อ และแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษทั
จ านวน 1 ขอ้ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั  และรองรับการ
ประกอบธุรกิจใหม่ในอนาคต และเห็นสมควรให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัหรือประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบจากประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัต่อกระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถ้อยค า 
หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพ่ือให้สามารถ 
จดทะเบียนได ้

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 9   พจิารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพ่ือเพิม่วัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 2 ข้อ                                                                  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมวตัถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจ านวน 24 ข้อ  
เป็น 26 ขอ้ บริษทัจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัขอ้ 3 โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ี 
 “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 26 ข้อ รายละเอียดตามแบบ 
บมจ.002 ท่ีแนบ” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณา 
อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3. เพ่ือเพ่ิมวตัถุประสงค์ของ
บริษัท  จ านวน 2 ข้อ  และเ ห็นสมควรให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัหรือประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบจากประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชย  ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถ้อยค า 
หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพ่ือให้สามารถ 
จดทะเบียนได ้

 หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน 
    เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
  หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดสนบัสนุน เพ่ือบรรจุให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืน 
  นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
 
  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนัจกัขอบคุณย่ิง โดยโปรดตรวจสอบรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งน ามา เพื่อแสดงสิทธิใน
การเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตามส่ิงที่แนบมาด้วย 6  เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถื้อหุ้น  
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หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา
กรอกและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงที่แนบมาด้วย 7 และส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดย
ถูกตอ้งเรียบร้อยดงักล่าวต่อประธานในท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายนามและขอ้มูลตามส่ิงทีแ่นบมาด้วย 8  เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของท่านในการประชุมได ้

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  
ณ สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวนัเสาร์ท่ี 25 เมษายน 2563 

 

         ขอแสดงความนบัถือ  
 

 

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

               ( นายบรรจง   จิตตแ์จง้ )   
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b�'W'flblu::;ml'.l'\,li-:Jn1J'UJ'::;'ll:wr1J'u�riu1111m1J'::;lb�1 lbtl::;mru1ll9-:J�'fl u1:w�ntl �°1-'il:wvf-:iJ'::;u111uuM'il-tium�ril'.lill'Wb'il-:J '\,11'fl 
'I 'I 'I 'I 'I.I 'I 

l1J'W�fo:W'fl1J'!l'W'VI::; vf-:id'l�'ilr1ri1:wr1nili'fl-:i1un1nJu�nn1J'UJ'::;'ll:w 
• ",l ' 

.J' ,., " 
ru 'l!ru::;u ��m¾ri:wn1J'UJ'::;'ll:w'Vl-:i�u 129 J'11'.l J''l:Wl1J'W91'W'l'W-tiu 316,807,553 -tiu fimi'lu°1-'fll'.ltl::; 75.99 ull-:ili'lui:!�'fl 

'il 'I 'I 'I r'l.) 

-tium1.JJ'::;'ll:w�ril'.lfil'lb'fl-:J 45 nl'.l b1J'W91u1u-tiu 264,815,803 -tiu bbtl::;M'il-tiufo:w'flU'il'W'VI::; 84 J'11'.l 1i'lu91uriu 51,991,750 -tiu 
'I 'i 'I 'I 'I.J 'I 'I 
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Consumables Packaging Vl1'1l General Packaging 1:wu 2561 H Utilization Rate 67% roi1miii� 78% b1J'W�flmroi1nn1n�n 

Vii ')'11ji'l1h':;bfl'Vl H Af,lb�l'.l'li'1 L'W'l.h:;bVIA'1l'1l'i'lblildb�mtl�l'.l'W�1 b1J'W') '1 Soft loop bb!il�1J__,.f '1lhl'l0l �1 lil1� A1111 m:mf '1-111 ii 

Utilization Rate �1fl'1 b'Vll'J'!Jfl'LJU 2560 

Multi-layer blown Film n Utilization Rate 80% fli1l�N"l1n 84% L'WU 2560 b�nU'tll'J bd'1l'1"l1nnn1n��bfl1'1l'1"lm' bbfl:;'t]tj 

1:;'\,d1'1J''1l�1i'1.f'tl �'l'W Flexibles packaging n Utilization Rate 67% fliilfl'1"l1n 72% L'WU 2560 bd'1l'1"l1nb��n1i'1n1rn�lil 

roi1n YN'11'WLV!ilbbfl:;'1ltj1 'W'll'l'1n1:f"li11Vl1 Order bbfl:;'1-11n1:flilfl111l b��b&i� 

Market Overview 'U"l"ll'.!Vlin1roi:;� nA1tl1lT'Wiiiu, :r1A1bill1l�fl1'6'l&in, 'ilfil:f1bbflnbU�l'J'W1l1Vlli1'1lii1'1lflrhfaVltl Ufl:;(�'W�ii1 
i, J 9,1 

I 

b'Vll'.!Unuii1'1l'i"l'li1foV1tl Yiill'.ltl1lT'WiiiuviN!il'lbb�'lm'i"liilfl'1'll1'1'Vi1t1u b'iH'WV1'1U'1ltj'Vl 71.92 iil'1lflfl1f1?1'1l'LJ1b:rfl bbfl:;nA1 
a ,::::,, J � ...., 1 ..... <i' , J ;; � ,J,., I -=J 1 v 1.J =l , b�iil�fl1'i'lliln ANUVl'i"l'1'1l'il'Wfil'l biill'.lfl1b'Ufll'JVl'1U HOPE 'ill'JVluJ':;mru 1,300 b'V!Jl'J'l-)fil'tlfil'Wbbfl:; LLDPE 'ill'JVI 1,148 b'V!Jl'J'l-)lil'tl 

lil'W 

"]J(U:;�'i)filJ'1UflnbU�l'J'W'i'l�'1'ltlm tfill'J']j'J'1Ufl11'.!Unmm'JJ'1v11,'W b'il�mf__,n 32.321J1Vili]'tl(il'ilfl'l'l1faVltl (�'W91fil"JJ'tl'1�ii1'fl'1l'W 

lil'lri'1l'WU'JJ'1011b�nu'1ll'J']j'J'1Ufl11'.JU Yiill'.l'iltj� 1,620 91 li]li]'t](il'tlflihfaVltl �'1L'Wl1'1l'1"JJ'tl'1'ilfil:r1bbflmtl�l'J'W1X'W V11nv11(�'W1l1Vl'fl'tl'W 

roi:;�__, �fl� !il'1lrnnroi"JJ'1l'1u1�vi b d'1l'1"l1 n�'1'1l'1l nroi1 n'l VII'.!� 1 n nr:i1 n11tl1 b i1 bb!il�il1roi :;niu 0l1'W n'Wm n v11 b".l'W�ii1'fl'1l'Wlil'l"l:;'li!� 

�'l'W"JJ'1l'1111'.!L0in�n 2561 '1ltj� 4,980 �1'Wu1vi b'Vll'.!Unuu 2560 '1-11101 4,729 �1'W1l1VI b�m�ni1'1lm�'1lb'Vll'.!Unuu 2559 �'1-11 

'l0i 4,897 �1'W1l1VI Yiilm1l'.!Hiroi1n Consumables fliilfM"l1nn1n�nHci'1\Ji'ltl1:;bflV11.1jjAf'1b�l'.l'li'1 Ufl:;�1i'1.f'1l ')'1 soft loop 
� ' J ,, o;<j o,q ,, ,J "" " I � 

0 q ,, 'l" � 'i' 'l o,q c'I J ,, ' ::, ,, � ,1' b�mfil1�Vl�nA1fl1iiln1J'CUb'l bVI ·s1'l'WiilfluJ':;bV1A'1l'1n�1.1V11 b'V!J11'.J iilblil'Liblil iil b'WUVlbbfl'l ntj�'C-l'WA1m:;roi11'.Jlil'lmn"JJ'W"l1nn1J' 

VIJ' TlXVl'1lf��:rn"lbbfl:;m:r'l-11�fl�tl:r:;bM'il'1n�l.1 lii1�'l'Wnl'.l'l01"JJ'1l'1') '1"JJl'J:; bbfl:; iiil�'J'WJ11'.JL0l"JJ'tl'1 Flexibles b��,'W Yiill'.!L'W�'l'W 

"JJ'1l'1 TAK. 111'.J'l0lb�mu'W 700 nr:i1�1'W111V1 

,J 1 
0 0 

'l 1 ..J c'I J 
' '9 ..J ,, ",J "I 'i' � ... J � 'C-l'l'WA'l1�'i'l1mrn 'Wn11vi1n1 1 'W·n'l'1 2 uvim'Wm '1ll'J b'W·n'J'1V11V11m�n:;n1nufll'.l'WbbuM"JJ'il'1 b'i"lnuniflru'l'IV1bnii1roi1n 

b'V\J''W"1fo1.11�'1bb'Jiil�'tl� 'l-11Liinn1rniiln1J'Huni.nru'1'l�fl1'6'l&intl:r:;b[lVIL.1jjflf'1b�l'J'li'1 'l-11Lii 2 n��1'Wm Gross Profit Mfl'1 
.di J .q ..... ?I :':Ii J , =v =1  d bVlfl'tl 5.8% b�'tlb'Vll'.!Unu 10.5% L'Wu 2560 bbfl:; 14.3% L'Wu 2559 "JJru:;vi Net Profit rn1.1vi��fltl1:;n'1l'Lin1J'"JJ1ii1Vj'W 3.3% b�'tl 

,,. c'I J o o 'l �,l,,J q c'I J o o '
l �� ,,J b'Vll'J'LJU 2560 VIVl1n1 :f�Vlfi iilVI 4% bbfl:; b'WU 2559 VIVl1n1 :f�VlfibiilVI 7.9% 
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1111rntld'�d'.h,iu'ln(ll'Ell:Smtld'::;n'El'IJn1d'1J 2561 �'El t.l'Elf?ldlt.J
1

llil�b�:wiu 251 �1uu1vi bb(ll!il'lbbtld'�dju�ulwu 2561 �'El Cost of 
,J_,, 0 l,d , I 9 ., A J w ., A J ,,l • 1w O l,d Goods Sold vi:wn1numJ'Wbbu�'16'Wlil'WVj'Wn1H-J�lil 'l!-:Jirnn7 :l-J191nlil'WVj'Wn1'.l'N�lil'll'El'1 Consumables 'Vlbd'1:Wn1d'u:rrnu�t.l'W 

n1d'N�lil91nn1n�n'llilri-:ivii'ltl:r::;bJ7'Vlbii01¥-:ib�mv\-:i :l-J1�1bi'1 Soft loop �11iinlil'W'Vl'Wb'Wn1d','Wli11t.ln1H-J�lilbVlil bb�::; b'Wd'::;Vl�1'1 'l 'lJ 'l 'l 

�tl:r:::�'VlfiJ71Vln1J'N�lil q'1 Soft loop n1'it,:i9::;G:w� 'Vl1'1�nA1Llil�f?l91'W'l'Wn1J'i'-:i bd'El-:J"l1nn1:rtl:r:::d1'W0l'l1:Wlil'El'1n1J'�-:J'ltl bd'1 
1
llilfo Order U'Elt.ln'J1�011f?ln1mr �1 b'l-11il'WVj'WN�lil�011 r,d19::;�niu n�1t.l dju'lil� bb�::;vrnu111V191b1J'Wlil'El-:JV11A1i-:i.f'Elmb�:W 
d ,; d ,, ,, ' A w 1"9,, ""' ' 9 \' d .J O % ""'" ,, ' d b'l"l'El'llf?lb'llt.l't1'l'W'll'El'1 Soft loop 'Vlb'll1:l-J1'W'Elt.ln'l1bbN'Wn1J' '!Jd'jj-'VI f?l 6'llb0ld''El'll1t.l b'Wlil�1f?l 6�nbVl'El"il'lt.lVl1011't1'1'l!'Elb'll1:l-J1 bblilb'W'El'191n 

b1J'Wr11i'-:i.f 'El�V11:1-J1
1

llilb 'Wb'l�191 fl (?11-T'Wb1J'WA1l'1.f 'El:r:::t.J::;lu�'li!(il'EJ bd'El-:J lil1:W�'llil'l1'1 bbN'WL �b 'Wlil'WU 2561 �'1�1 b 'l-11il'W'Vl'Wn1H-J�lil 

'W'Elnr.i1ntT'W01i-:iuV1i-:i l'.f'1'11'W Flexibles Packaging Llilblif?llN'11'WbVlil �1b'l-1bnf?l Startup cost bb�::; Operation Cost r.i1nn1d' 

�1 tN-:i1'W 2 bbi.i--1 �'11il'El'Wi'.1'El�b'Wd'::;wh--1n:wh--1-:i1'Wb1J'Wbb'\.1'1b�mb�'Eltld'::;mTf?lM'WV1'Wn1rn�lilbb�:::n1d'roi'f?ln1:r �'l'W SG&A !il'lVlin 
" ' 

mr.i1 nrh 'liiroi1t.J�� lntelipac �'1'Vl1'1�1t.JU1V11:r
1

l�tld'::;d'Ju'l�bb�'l b1J'Wrh Hroi1t.J�lil'El'1"l1m�'Eln1 '.f'llt.l1t.l�d'n"l n1d'lil'Elt.lrl1l;J�rh 

bl'W�'1Vj'Wb uu111vi�n A'El u111V1 TGRT 17 b1J'W�n1J9"lt.lV1d--1�nN�(il'Eln1J''ll1f?lVj'W �-:i'l�fuN�m::;viur.i1nn1d''l-11:WU1 b�1bf'ijj-

9/l�1�&in91n(il1-:Jtld'::;b'Vlf'I �1b'l-1b'W1J 2560 (il'E)bd'El-:i1J 2561 
1

lili!11m:rmii'i'Wn1i--1n1:rN�lil'llil'El�1'1b�:W� !il'lbbtld'V1in7bV1�1i'.1A'El!il'l 

bbtl:r��1'liin1hi!1'Vlfib'W1J 2560 91n 192 �1'W'IJ1'VI btl�t.J'Wb1J'W'll1'7l'Vl'W 164 �1'W'IJ1'VI b'W1J 2561 
' ' 

�'l'W'll'El'1'1'1J��Vl1'El'1'1Jbb�f?l'1j1'W::;'Vl1'1 n1nl'WtT'Wb 'WU 2561 b'Vlt.l'IJ fl'IJU 2560 u111vin�u'Vlf'l"l tJ:w1 niu lf?lt.l :W191 n�'W'Vlf'l"ltJ�'W1 A'El 
A di . I .d ..... d c! .d <V .,.., d q 
b'1'W�'1Vj'W'VI ltl�-:JVj'Wb'Wlil1-:itld':::bV1f'I bb�::;'l'W�'l'W'll'El-:J b01'.f'El'1"lm PP& E V1�'1Vj'Wb'l"lmV1'Ellil'ElUrnnun1ntl�tJ'Wutl�-:i'll'El-:Jlil�1f?l r.i-:i 

lil'El-:Jtlfum::;u'l'Wn1'.l'N�lilb'W�'l'W Consumables U'lnn1d''llt.l1t.Jn1i--1n1:rN�lil'll'El'1 Flexibles i--1'lu�'l'W'll'El'1 TAK. bb�::: 

Multi-layer blown Film 

�'l'WVli'.i�'Wb �:W,'W:l-J191 nmrn--l'Vl'Wb �'Eltlfo m::;rnun1rn�:::'llt.l1t.l n1i--1 n1d'N�lil 'El�1-:i'l'.J'n lil1 :W Vl1 n:W'El-:J 0'1 Key Financial Ratios ' 

viin7 m'ir.i:::nvif'l'Vl1'1�bb��'1 bb(lll'J-:J01'1n0l'l1:l-Jbb;'1Uni-:i'Vl1'1n1d'�'W lf?lt.l Gross Debt to Equity Vl1'ElV1i'.1�'W(il'El��'El�'Wtlfu111'l�'1,'W 

r.i1n 0.31 b1J'W 0.74 bb(lll'J'1�'El�1nif?l�'l'W
1

liJ'l��-:Jbn'WLtl bb�::; Net Debt to Equity 91n 0.02 b1J'W 0.64 �'l'W Current Ratio 91n 

1.75 b1J'W 1.13 bb�::: Cash on Hand �f?l�-:J r.i1n 482 �1'W'IJ1'VI bVl�'El 248 �1'W'IJ1'VI bflf?l"l1nn1d''liibl'Wb'Wn1d'.f'Eln9n1d' 

• Consumables Product vi1'El General Product mJ-:iblJ'W 4 n�:W�'Elt.lM
1

ltl 
' 

0 n�:w ri--11�i'l b1J'Wn1J'fnjj-11il�1f?l b un�:W'tlnf'11� tT--1nn1d''lii'El� bb(il'El'W10llil9::;btl�tJ'Wf11i'1n1d'N�lil
1

ltl��'WA1 
'I 'I r'l.} 'I ''.,j 'l..l 'lJ 

'lviil1 

0 Reusable Bags r.i::;b�:W'i1!ild1n1J'N�lilb'l-1:l-J1ni'W lr1tJ�nA1nr11i-:i.f'Elnirn�1mu1--1bb�'l bb�:::�1n1:rtlfo 
J w 1•1 o ;;I ., J J w 9" A .lw J w J \' .- ., 9 b01'.f'El'19 m u'Vl1�'W011'El'W'Vl'llt.l1t.llil'l 6'l10l'l1:Wl!11mrnvi1--1'l f'i'lnn:wud'U l01'.f'El'19 n dbVl'Ellil'El'IJ b"l'Vl£J�n011 b'W 

" 

A CV �J £j V .e:S,
'l) 

N�lilJlill'Vl'El'W 6Vl:l-J1 n'll'W 

0 bi'1'llt.J::;'llt.J1t.l!il'l:1-J1ni'Wb'Wlil�1€71'Elb:W1n1 -5-:inrijj- 'W'l�bb�'Wf?l b d1�'1'Vl'Wb�:Wf11i'1n1J'N�lilb�1Ltl Vll'l'V11'1 ' "I ' 
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mii 

fWelU 

mii 

(WelU 

mii 

(WelU 

(u:i�n1'Llb91ViU1�r:l18n1n�u) b:11Viilil'lb'll'lJ91-.:i'll'iM Output b'VlmJn'lJ'i'1'lU��n1:ir11uriru b:i'19���r1:i1u 
. 

n1:ir11uriru11n1'it-.:in1rn�fi1bliliJ�b'Vl1'lVii 1'i'ii"1'6'1'lU�d'lu Downtime bb'll� Safety Margin i-.:iVim8 zj-:J'l/11-:J 

1Arin:in1rn�r1�1n1no\iV11mb!il'll�b01irew1nrn!il'll�bN-.:i1u V1niulr1w1�bb'll�V1n'i:n-11uroi��1n1:ir11uriruwih 
' ' 

(U:i'�fi1'Llb91ViU1�r:l18n1:i'b�U) Actual Output nroi�'ttmA1�H�8 bb¾i'lA1U'lill'el'elnmd'.lu'lJ'el-.'.l�tJ�fi1fi11iJ91-.:i 
,., ,., 

J 'bJfr'l�bllu1m�-.'.l'll'el-.'.l'W1Vi'Wn b�-:J91uriuiw b�-.:i91urimiir1:i 'flzjV111b:11roi�Viiiri'lViu1'"1 

Utilization Rate 'll'el-.'.lbb!il'll� Sector �u:i�mru 60-70% 'liJV1:11'lJ11�n1:ii-:ilU1ViiJ1811"l�� Utilization Rate 

1mb!il'll�Ub�iiiuwh'lVii 

(U:i'�fi1Ub91ViU1�r:l18n1n�u) b"1mZri'lur:l18'lJl'Vi1:i'lil'el-.'.ln1:i' Utilization Rate �-:J�(,) mnliJ1'll'llri-.:ivhA'rJ'bU 
. ' 

�-=fd.::J J €} i.l <VL .J d 
1-2 UU'l/liJn1nU'll8UbbU'cl-:J bU'elfi1�1VinniimniJ18 8'elUVi'll-:J lu Utilization Rate 'el8'1/1 80-90% 'l!-:Jb1JU 

bU1ViiJ18'lJ'el-.'.lb:i'1 
' . 

1!roiiuu Utilization Rate bU'Llbb"1 1 bU 3 'll'el-:J Factor bv'l:i'1�tJ-:J� Production Rate bb'll� Quality Rate 

(U:i'�fi1Ub91ViU1�r:l18n1:i'b�U) fi1'ElUi1b:i1A1U'lill Output 'ttmA'rJ'b�8 'ttmA'rJ'b�8bU'lmrn1rn�fi1bb¾i'l Vln'elth-.:i 
' 

P1 Pl J 'l·'' ,., ,J''el'elniJ1buU Net buU Output fi11il'l/l:i'18-.'.11U un'elUViU1U 

bU'6'1'lU'lJ'el-:JVIA'Vl1-.'.lbU'lr1:im� 1 n 2562 liJ�1mn11ii:118'cl�b�8"1b�-.'.l�nl� 9-:J'lJ'elfi1'el'lJn:i''el'lJbVifU1 i-.:i:118'l� 

bb'll�11utJ'll b"18bUb�'elU 4 rT-.:iliJroirn�'elU viA'Vl1-:J'JJ'el-:JJ11Yl:i"liJ-.'.l'lJn1n�u 3 b�'flmb:inufoiri�iui-:i 

Consumables bb'll� Flexibles zj--'.lbUU!il'lVi'ifn bUU�bb¾i'l'lJ1"1V)Ubb!i1Ut1�viA'Vl1-:J�iu '6'1'lU'll'el-.'.I Paper bb'll� 
, J 'lvd' "" q ,,,.J v ;; "I ,q "" J., ., J..J � , Trading 'Vlb:11 i?l'l!'eln"ln1:i' bUU'l/lbb'll'lUU tJ'clu:i�n'el'lJn1:i''ell',j bUVIA'\111-.'.1'1'1"1 'lJ'el'lJ")ill'l/liJ-.'.11'W'l/l"n'l8nUV11'11U 

utrn.Jr-.:ibb'cl�sA"fil-lm �1 b'i'.ibn"1 n1HU�8UbbiJ'cl-.'.J'el\']1-.'.JiJ1n 1 untjii'lJ),;'1/1 

"1lli�'Vlfi'lf� Vl�Ub''l1ru'l"l'a (li'�'el,&'1..!il1'!.h�"lfil�'J�fi1Ub'el-!1) 
q Q} qJ q q 

mii 1. n1'lrn"1'll-.'.J'el\']1-.'.J�'W8�107(1JbUUri'elU��1bVi�iJ1"l1n1J998b"1 b'llbn"1iJ1"l1nn1:iiJ:i�d'luA1i-.:ii'el�e:l"1Vl'll1"1

Vl1'elbl7"1"l1nb:i'1,'elbl11?1Yl'll1�filn'l�bb¾i'lbb!il�n�1liJi-.:il'el�U�1fi11iJbbtJU �11'i'.ibn"1 loss b"18 Cost of Goods

Sold bb'll� SG&A �-.:imn

2. �n1:i'"l"1ViiJ'J"1ViiliJfou:i-:in:inroi1Viil �n1HU�8UbbU'cl-:J��tJ'll!il'eln1:i'�1fi:i'l79bU'elU10lfi1 b']j'l,,l ''el'lJ),;'1/1
'ii � � � 

Trading b"1m18'l�'JJ'el-:JV11UbU!il1--'.liJ:i�lVIA'll"1'll-:J"l1nn1mu:i-:ii'll"1Hq-:i 'lJ),;'1/1 Trading �tJ'clb'i'.18'el"1'll1m�ii

1ull/i1'lViU1J1-:J bb'll�b�iiiumnVi1'fl'liJ bb'll�b'el1'lJ'el-:Jb:11'lU'll18bUfi1'll1"1b'lln'l�mnu'el8 Vl1'el�0l'l1iJ�1iJ1nl
V "' ' V 'l'-' V "' q "' J .:, I' I' ;;I V q � "' b'll1 Mn1-jii�n011 "1iJ1nU'elmv'lm b"1 iJ0l'l1iJ b'l18'l'l11(1J'll18'1/1'l b'lln b"18b'uv'l1�·6'lU011 b"11 bU:i'18'll�b'el8"1

3, n1'l:iViiJ'l"1�'\,h�Ub"l 3 Viil'l"1 Viii'J"1bb:i'n Consumables bb8nb1Juq-.:i'll8� q-.:i\j-ci''J 'llr;imb8nn1'lnTuliiu'll'el-.'.1

q-.:i'll8� q-.:i\j-ci''l bb'll� Flexibles n1l:iiuliiu�-.'.JVi1'fllil 'lJ818!1U'lutT-.:intjii�n�1b"1 i"1'6'1'lU:118'l�ud'buu

8 
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'elth:ih �'J'W�,rnd::;i;n11i,Y--1b1.J1'1J81m�:w�ihwmvi n1h�'lv1:w 'Ud'::;bV101�V'l1'1,Jbb¾ht.hr.i::;HbtJ'el::; lil�1!?ln�1'1 

'lv1:w �1:w1rnr,,iin�'W011'ltJcl'--1ijul'trn°1 1'W Market share bl']'e]::;'lm-1 U�bl¾i'J�1mbf'l 74 ¾i1'W1J1Vl lb¾i'Jn1'b 

i'Wrn'W'ai ::;�'l m-1 

4. 'JJ'elV1d'1m1tJ�::;b�tJ !?l bl'1Y1�1� iilniJd'::;ulVl Vii rif.:ib�tl'Ji--1 v101vi1--1 l1J'W'el�1--1h mn Vii dl !?l'tl�1�1il ni'W1v1d-4 
' ' 

� l1J'WliJ !?1 Biodegradable Yl'J n�r,,i�!il"l1 m11lJ'WiJ16:w mN'11'WbiJ !?l'tl�1 � ri1 n'tl'J n0 l'el1 m 1 Jii1 'Wn1rn�!il

'tl�1�ri1 n��'eltl��11'JL� �l'eln1� b;1:w1Vl!?lbbVl'W'l�'l m-1 l 'tln::;tliibl--1 �1 bb¾i'J'ld-4�::;(?l';J n 'JJ'el n1'hi'W�'W'JJ'el'1
'

Biodegradable �'JflM 

rweiu ('Ud'::;fi1'Wb91v1iJ1��11'Jn1d'b�'W) Cost of Goods Sold rn'W\'l'Wr,,/�lil�b�:W,'W mr.i1n�n011'ld-!'l�i--1:f'elmlil1:W

/ 'lJ '1J1�1 ii'l � t!?l l'JLd-4Lri1 bfl !?191 n n1n�v1i--1'1J1 tl bil !?l'tl�1� ri1 n bbfii'ld-!b 1J'WhJ1i11 :w� b "l d'"l1 bd1 � n1 i--1n1rn� !il'el tj

bb¾i'J 91b1J'Wrn'el'1fml'1tl'el!?l'JJ1fl lci'eln1i'1n1d'r,,/�lillfi1'W'ld-4blil:W �'WVl'Wn1d'r,J�!ilfil'elv11,,\'Jl'J�'1b�:W,'W r71i'1n1d'r,,/�lil
'

J I .c::I V V -=:! "°\ .d .d O � V ,:,j ..... .d 1\l ''l" 
Vl'J1'1�'1 bd'1:W1'll Network v11 Order b'JJ1:w1b'tll-H!il:W"l1nv1�1tl1Vl 'll'1Vl1 bf?l!?l1m::;f?l1Jv1'W'1 lblil :w f?l'J1'1lbr,,/'W 

�'J'1v1U1 v11 Order mr.i1nv1�11'J�:!-J1d'J:Wrl'W r,,/�lil'ld-!
1

l� Scale vh1ii Start up n1rn�lilv1�1m''1¥'11'Wd'::;Wh'11J
"" "" � ,. - 1 .d 'l- I - 1.d 9 d � "" � 0 9 ,, ,, ,,: d' 
:Wv1�1tl r,,/�lilJlill'Vlbu�l'J'W ubu�fl'W:)..11 b'WlAd''el'1"lrn'1!?lb!?lmn'W '\/11 b'v11il'W\'l'Wb'tl:W'i3'1'1J'W 

�'J'W1'WiJO �._:j']Jl']::;9::;']Jl']11'J(il'Jl!?ltl�n011m l"ld'"l1
1

l� v111iirn'W\'l'Wr,,/�ii1U0�f?l�'1 �'J'W Soft Loop �n011

'el'el�b!ildb�l'J �:w��1i--1:f'elb;1:w1lbil91'W'J'WtJ--1'ld-4mnlil1:W�!iln�.:i'l�i.:ilbfilbbd'nlllil1:W vh1ilbd1�1:w1nl'J1'1bbr,,/'W 

r,J�lil1ii'l� Scale of Economy �{'W 

1'W�'J'W'JJ'el'1 Trading n1d'(il!?l�'W1r.i:f'el lntelipac lf?lfl1iitl1wwn 2 �'J'W A'el �'J'W'11'W'JJ1mb�::;�'J'W'JJ'el'1 Sourcing 

l!?lfl�'J'W'11'W'JJ11'J bbij l d'1"l::;�.:i'el'eln 9/11'11'WF71J �f.:i u�::;��'W bbfilbci'el�Vl:W'11'Wb1J'WA'Wi'1 n �'jj'bb�::;A'W'el'el�blildb�l'J fl 
��'J'W'l1'Jfl[il'eltl'el !?1'11'W'JJ1 tJ'l��{'W vY--11 'W�'J'W�n 011 bfi1:W'JJ'el'1 ln �011'1l1tJ'eltjwih �'J'W�n 0111 v1d-4� b'JJ1'1J1fl'eltj 

lb¾i'Jbb[ilbd1'ld-4'l�'JJ1fl llb�1:wn'W1'WU�tl'el!?l'JJ1fl lb�::;�n0111mJ7 :w1'J1'1bbr,J'W:f'J:Wrl'W b�'el1Jii-,f?lU'Jl'1:f'J:Wrl'W:w1b"l1::; 

!il�1!?1 'J1'1n�tl'Vlfib"ld'"l1 b'JJ1b1J'W'Wn'111tl�'el'el1'1l'tl �u1v11n!?ld' v\1--11'W�1fl Packaging :w1'W1'W 10-301J � 
' . ' 

v 9 ....t: ...., ,r-..... v ,,.1 v J ,:;::J,:;::J .d.c::1 cs .=J 

A'J1l-H 'JJ1 b "l lil�1 !?1 bb��A'J1:W�:W'tl'Wfin1J� n A1 'Ci'd'W'11'Wf?l1'Wn1d''1111'J b:W'el ld'1:W'Vl:W'11'W'Vl:WA'J1:W�1:!-J1nl n bv1:W'el'W 
. 

� b d'!?l1fv\11 iiln}Vlr1'\/l1'1 lil�1f?l 

fJ'el'W'liJ1'W'el�lil lntelipac m01N�'f1--1n1d'�1b�'Wfid'fl"lbv1�'el'Wrl1J TPBI 'JJ1flbl'11�i'J bl'1'1Jtl::;bf!'el::;mn l!?ltltrn;1 ', ', r'U ', 

r.i1n'lV1tJ mb�l'1ltl bbfil'tl'ellil�1f?li--1n�'jj'b'LJ�tJ'W'ltJ lnu(�'W 5 b'tl'WUl1J'Wf'!1�--1 v\11i1�--1Y1�1��n�!?l�--1 l'JJ1iJfum'J 

b1'Jmn b'JJ1'ltJv11 Supply v\1�--1m::;�'el1J�1'W �--1m��'el1J"l1nd1'W11'lfidd'WJ!1� �.:i soft loop v\11'tiu11-T'Vl 

�1m rn l�u llil'el£h--1J'W01--1 bd'1 �tJ'W'frr 17J-J'Wfin:Wn1d'v\1--11'Wnu b'JJ1 bb�::;tl1m 1 lii1 'W'el'1fl mm ni'W 
. 
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i%u�'V-l� 'll!il!il'V-l-:i� (li'ihnh1mu��'lf:1-J�1�!ilm'ei-:i) 
q cu q q 

� q V tV ,:::,J I � ii ,::::!j V 
,.)_ t'j A V ,:::,J I J 

m:J-J b'Wfl'l1iil'\.1'W'll'el-:J��'el1J1J(]J'l! ¾\!"1"11'1N'Wfl1"1'1b'\.1!'1'el 872 !"11'W1J1'VI IN'l'W b'W'11JVu'\'11::;n"'ln11'\.1'W1 184 lniifl'He.J'el 

!il'el'U 

n1rn01ii!'IY'l1�'WA1 iJt19::;i'J®n'\.11'1lhl ll!"l::;1 uwth 185 'l,lnY'l1 l�'eln1J&1'elt1Y'l1'11'el-:J�'W!"l-:J'Vl'W®n 53 �1uu1V1 
" ' 

Y'l11 lnroi1t1'11'W�-:J"l'W'el'el nm lU'Wlil'WVJ'Wnii U�'l l'el1il1 llli'tl1J b Vltl1J�'WA1 bblil!"l::;11t1 n11 "1101 n1nw119::;n1'lrn1'el 
,.J, J.,l9"PI .- 0 ,.), J , t �"Pl ,d :;,. '11101'Vl'W bb!'i::;'IN':l'W'VI n1 1 b'\.1lu'WA'Wtl U!'i::;'W1'1N'l'W'Vlfl101'l1"1::;'11101'Vl'W'Vl-:J'\.1ii01il1d1Jdlu'Wfl1 le.J'el l'l'IJ1::;'ll,::;'W'Wb01tl

q 'ii q 'ii 

fin:!-.J'l!1 Ol'll'el-:J�Jn"l Y'l1b�'el n1rn01 d;\!"IY'l1�'WA1 fl-:J l'\.1�'el i'Jb'eln1� brl01 L&lVJn--1'l 01'11'el-:J n11tl 011J OJ; bbil'l1�'WA1 

vf-:i'\.1ii 01J'lii b1J016�1"1 bb�'l"l::;vh n1hnlil1 ii b 'el1 b 'll,'\'11::;�'l'W'11101'Vl'Wil1 uilln"l ::;n1'lrntrihfl&1 b 'el1il1J'lii&1'ltl 

�'l'W'\.1U1 185 ii'il-rn11&1'ilt1Y'11'll'el-:Jll'W!"l-:J'Vl'W �-:iln01"11n1JhtV1 TGRT �•t�foe.J!'lm::;V1ui11iitl1l'U1lf'11':i' 
' 

'\'1!'11�0] n''l1ntri1-:i1h::;l'VIA!l1J Order 'll'el-:J'el'el� billdb�ti�djui01wif n'11'el-:Jn11tl1bA1':1''1'1!"11�0lm'll1il11 lne.J�(;l vh 1i1 

'Vl1'1 ��'el1J1J (]J;nrn11 b�'W'l1 lil'el-:J'\111n11� ¾\!"IA1 n1J�'eltlY'l1 bct'el-:i"11n�'W'Vlf'l'lt1b 'W TGRT 'hJrl'el 1iiln01nt1
1

l� 

ill1l-J�fl101n1rnf bb!i111tln1dl'\.1rht1 lU'W Non Cash Item 'lih�ti'l171Jm::;bb�bl'W�01 llJ'Wn1nlfm1t1n11V11-:i 

ll']J;b�'el�::;'Vl'el'Wbl'WMVJ'W�hi rl'el 1 iiln 01nt1'l� (911ii n11f1101n1nw bb!'l::;�'l'W1Jt1 TGRT 9::;hhn 01iu®n 
J /:) ..d <1,.-C::).0 A .d,j , , A 

l'W'el-:J"l1n b'W'J1J::;VJ 8 9::;'lJ'el'el'4iii11011l'W'Wn11 EBT '\.1J'el Entire Business Transfer 9::;f1'lm'liin"ln1rn!'l::;!'l01 

Y'l11 lnroi1t1 b�'el 1 iiln 01 fl'l1 iiflrl'el-1 fil'l b un1rnl'm1 

'3lf;lH]'Vlfi'li� Vl�rnroi1nm� (li'ihiiumu��'l!:l-J�';J�!il'Wb'el-:1) 
q OJ QJ q q 

m:J-J �'W'Vlf'l'I cl' nm �ii d1'elu-vrufhu '\.1tl�urh �ii ln 01 n11'lltl'1J'llt11t1M'Vl'W(;lNL '\.1'W ll�':l n1 rn-rnuroi::;�'h:i 

!il'el'U 

' ' 

al Jal .-, C, .-, e.J!"l(;l'el1Jll'Vl'Wu1::;mrunlu'eln'J!'W(;l 

a I " " J a'I 4 9 ,.J, � J � "'"' J "' ,,! 
(u1::;n1'Wb91'\.1'W1Vlw1tln1Wl'W) b'W'IN'l'W'll'el-:J Asset '\.1!'in7 'Vl'lltlU nii Consumables Vll-ln11!'1'1VJ'Wb'l'lii

ufon1i-:in11e.J�(91"11n(l'1\Ji'lmlU'W Reusable Bags ll1J(l'1'11t1::; ll!'l::;1uih'W'11'1l-:J Multi-layer blown Film �i'J 

n11!'1'1'Vl'Wb'W�'l'W'll'el'1bfl1'El-:i"lnJ1'\.1l-4 bb!'I::; Flexibles b'W TAK. i'ln1ntl011:N-:J1'Wb'\.1l-4 bb!'l::;®nn'el'W�1mu�'eln11 
' w 

l'll1f'el n"l n11�u1::;l 'Vlf'li-:in q1':i' 1 u�'l'W'll'el-:i e.J!"i!il'elU llV1'Wr.i1 n mrn-:iviu ii'il-:i11 ltluin1':l'ru::;'11'el-:J ll1?1!'1::;�uA1 

�'V11-:JU1i;'Vl''l::;i'l n11-vr �'W11 iii'li (9111 n1 J'\111 n1h1 i1��-:iiu1 'W�'l'W'll'el-:J n1'lnYwliu 

'3lru�;!il 1il'el'elb'i:lt1��n1il (li'th1iumu��'l!:l-J�';J�!il'Wb'el-:!) 
q q qJ q q 

m:J-J n{l'\.1il1mlN-:J1'Wb'\.1l-4 �lil'el'1�1J'el-:J'l'l'Wn-:i1u'il1tj-:J1'W 20 iJ 400 ,fo m::;V1rn11��1'W1J1'Vlll!'i::;"l1n Present 'll'el-:J 

Utilization Rate 'll'el--1 General Packaging �!"1011:'1-:JA'el'W'U1-:J'll01V'l'Wll!"l::;n9::;!"!01Min 'll'elVld11J'l1lfl1'1l-:i"1m�1Jn 

1 um::;uumrn�!il fil 01 Y'l1 l�'1lii'\.1ii 01'\.11'1ltl'-:i '\.11 ntl'-:i'll-J'\.1ii 011il'el-:J�'eltl Y'11r.i::;lU'Wii!"I Y'11u1::;m rulvh'l '\.1¾ 
" 

!il'el'LI (u1::;n1m91'\.1u1��1t1n1nlu) n{l'\.1iJ1t14001'u ru iutl 2561 l11�11'il-:iL�ll�'lu1::;mru 10 �1'W1J1V1 fo} 

�t1u'f'elt1U�'l �'l'W Utilization Rate iJt1 i'llL'W':lbuii11'11!il11'll'el-:J Consumables 9::;ufofil'l�-:iiu r.i1nn1n�l-! 

Cl'1'11t1::;1 'Wi?l!'l101'el Lii1n1 'W'l� bb!'l'Wt11 ti bu b01 tJL'l),'\'11::;'e) lii1n1�i'1'11!il11n1 dl0l1Jb[?]t,i\,:j' 'W bb!"l::;�')'W'!,1�,:J b1J'W ' ' 0,1 

d � d 'l" 0 0, d 'l ' Cl ,.), ,Jfla I� 0, d lflJ'el-:J9m'VIM 'lV11 Soft loop 01'ltl lii'el Order iim!il1ilb"lJ"l1 m'1l1'1N'l'W'W u b'l!llVl'W 'Jlru::;VJ Soft loop l'el-1 
c"J ,J' ' ' ,,,,J' ,, ,,! � ,;, .d' a I� d "' ,, 4 '.at ,, 4 d 9 ,, u'W Utilization Rate 'W11oJ::;01'll'W l'l'ln::;tjnfl1l1iin!'i1Jil1·1N-:J'll'el uJUbflJ'el-:Jl!"ln'W'eltl e.J!'i!il'IN'Wfl1'l!'W01'1l'W'111tl b'\.1

12 
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�1V1fo1'wtl 2561 ,.JhtVl�e.J'iNUJ':;n'il1Jn1J''JJ1()]'\lj'W�'Vlfilil1:l-J�1JVu�1:;nroin1J' �1'W'l'W 122.23 �1'W1J1'Vl ()7�\!'W 

b �'el 1 ii blJ'WbU lil1:l-J n!JVll-l1tJ bb'iN:;;mr� 011J'JJ'el�1J 1tl''Vl u1tl''Vl9�� ()]� ()]MJ'b1'Wn1h�1V1fo e.J'iN n1J'�1 b 'W'W�1'W'JJ'el�1J 1tl''Vl b1J'W'\lj'W�1J''el� 

miin!JVlmtJ bb'iN:;�()ln1J'roi1m1'WU'We.J'iN 

"'"' 

'VH'ln'a ri ru:;n nii n1 J'u1tl''Vl b i1'W'i!liiririn'i!l'W'il 1 ii�uJ':;'11 ii'i!l1:w ruli�Tlii'W �roi1J'ru1'il'Wii11� (i1� (i1'/!lJJ'�'Wn 1tn1J'W'Vl'W�1J''il� 
'l <V "'31 'l 'l 'l 

lil1:l-Jni]Vl:l-J1tJ U'iN:;�()ln1:i'91tJ�'WU'We.J'iN bil'fl�91nu1tl''Vl�e.J'iNU:i':;n'il1Jn1J''JJ1(i1'\lj'Wlil1:l-J�1Jn1:i'�'Wb'u�1:;n9n1:r 
.a., .J1 v 1l'Ucv o,,::::,. V .:::I ii 'U.dl 'U � "I -=:I n1'a�{i :l-J (Pl 'l1J':;'W9 :;lil'e)� (i1 :i'U'el'W:l-J lil ()l'J tJ ri:; bb'W'Wb'i!l m'l11� :l-J1 n'JJ'il� e.J Cl'elVl'W'n�:l-J1uJ':;']jl-] bb',N:;'e)'e) n b'i!lm'iN�f'1:;bb 'W'W 

q 'ii q 'l 

U�fi1'Wb�1ViU1-Y1�1film'ab�'W 
1

l�b1J()]L'fln1'i!lbii�b;1f'l:l-JU:i':;1ii'l�'i!l'el1JC11:l-Jb�:l-Jbfil:l-J ��hJ��b(i1'/!l'i)1J(l1:l-J;1ell;J'iNb�:l-Jbfil:l-J 9�'1J'flbii 

��'el�'WlU:i'(i1'�91J'ill1'il'4:l-Jlil�(i1�()]'/!lddb1'Wn1h�1V1foe.J'iNn1:i'�1b'W'W�1'W'JJ'fl,,'j1J1tl'viu:r:;�1tl 2561 b1J'W'\lj'W�1:i''el�lil1:l-Jni]Vll-l1tJ bb'iN:; 

�(i1n1:rroi1t1�'WU'We.J'iN 

"' 

a.J(p] 
0 

� �  "' �  lol1'W1'Wb fil{l'Vl�N:l-J(Pl (b fil{I) "'1'91btl'W�'elfil�::; 

" ,, 316,807,853 b Vl'W(il'JtJ 

hhi1'W�rit1 0 

�(il'il'flm�m 0 

'IJ(?]:i'b�tJ 0 

'a1:l-J (131 :i'1tJ) 316,807,853 

4. Q..Q. .a.I � ..::::. g_., O 1 

100.0000 

0.0000 

-

-

100.0000 

'W"l1<aru1'el'W:1-J (Pl b�'el n (PM n-a-aa..i m<abb 'Vl'W n-a-aa..i m<a'VI (p]'eJ{l'el'el nroi1 n (911 bb 'Vi'W{I (911a.J11<a::; 

lil1:l-J:l-J1(9Jd1 71 bb'\,1��:r:;:r1'11'1J(\J(\J1l1J1tl''Vl:l-JVl1'11'W�1fl(i1 �.f"I, 2535 (niii��'l��n1mn
1

l'JJb�:l-Jbfil:l-J)U'iN:; 

;'il'IJ�011J'JJ'il�1J1tl''Vl ;Tl 17 �� n1V1'W()l 1ii1'Wn1J'1.l:r:;1ii'i!l1:W(\J��'fl�'W nnii n1:i'91'W'l'WV1ct�1 'W'i!l1:l-J'JJ'il�91'W'l'Wnniin1:ri�Vl:l-J(i1 

roi:;iii'il�'fl'ilnroi1n�1UV1'W�b1J'Wre1111:r1 l()ltJb'Wn1:r1h:;'11a..i'i!l1:wruM'ilt-1'Wu:r:;�1tl 2562 n:rrnn1:r�roi:;iii'fl�'fl'iln''l1n�1bbVl'W�(?]1:l-J'l1J':;� 

�1'W'l'W 3 Vl1'W 'l�bbrl 

1. 'W1tJfi'W'l1

2. 
,r 

'W1tJn�'l'l'ru
,,.

3. 'W1tJ'i!liivtn�

'l <V 'l.J  q 

b'iN1Vlm''l�� 
� ,� 

�'Wfl:i'(?]'W:l-J1'iN1 

u1'i!l'Vlfl'W:;n'iN 
' ' 

nniim:r�M:; 

nniin1J'�M:; 

n:i'J':l-Jn1:i' 
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:1-1� 

1J(?IJL�tl 

'a'J:1-1 (131 :i'lt!) 

'a'J:1-1 (131 nl'J) 

"" 
:WITT 

" ,, 

bVl'Wfil'ltl 

'bJbihJ(i1'lt1 

"" 
'1"1'il'ilnb�l'J'1 

� "" 
1J(?IJLM 

'a'J:1-1 (131 :i'11'J) 

0 i ,,l "' � "11'L.!'J'L.!b �.:J'Vl�.:J:1-lffl (b �.:!) �fi1b1'.J'L.!�'el��� 

0 -

316,807,853 100.0000 

316,807,853 100.0000 

0 0.0000 

0 

0 

316,807,853 100.0000 

0 � ,,l "' � "l1'L.!'J'L.!b �.:J'Vl�.:J:1-lffl (b �.:!) �fi1b1'.J'L.!�'el��� 

316,807,853 100.0000 

0 0.0000 

0 -

0 

316,807,853 100.0000 

d e::1 v v.c:!:I v J e::1 ..:::i ""' � ,:::'.:l !: 1: 
'\111..h::;iii b"1 l'J b� l'J'1'1J1 --'Im n'JJ'il--'l � r.l'!l'\.l'WMmu :r::;irnb� ::;'!l'!l m� t1-:i M r1::;\\ 'W'W ii ii (?I '!l'4l-l (?I b�'!l n(?l-:innii n1:i''\11'1 

3 'Vl1'W 'l(,)bbfl 'W1\'Jfi'W'l1 b�1Vlm''l'1r1, 'W1t1nr111ru �'Wfi1(?1'Wl-J1�1 b\�::;'W1t1�l-10lni 1J)�'\lljj'W::;n� n:i':i'l-ln1:i'� "I ' ' 

,, d ' 
{?11l-Jl-J1{?1:i'1 90 b\'\,1'1�:i'::;:r1"111Jr.l,J(�1J1�'Vll-lVl1"Jl'W�11lfi1 �.M. 2535 (:i"ll-l'\11'1'\lllri1iln1mn'l'1Jb'Vll-lb[lll-J) lb�::; 

i'il1J'1fl1J'JJ'il'11J1�'VI i'!l 22 n1V1'W"1'l1nniin1:ri'.J�'Vlfi'lrlifor11(?1'il1Jbb'Vl'WL'W:i'U'JJ'!l--'ll:'.l'Wn--11� LilmJ:r::;"Jlii tl1LV1'W"'l 'lmfo Vl1'!l 
- ' 

0 I ? <' 9 � J V � � ,. dd01 V,dl V = 4 0 09 0 , ,dj 
t:-J�u:r::; b\'J"Jl'W(?l'il1Jbb'\ll'W b 'W� n11ru::;'!l'W (?11l-J'JJ'il1J'1 f'11JVl:i''iJ{?l1l-i'\ll'\llu:i'::;iii � r.l'il'l-j'W9::;'il'4l-l (?I 'l!--'l'i:119 n1Vl'W"1 bu'W91'W'l'Wbb 'W'W'il'WVl:i''il'l1'1 

16 
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'l11::;t1�1il-:i'l�fomiii11�'ltJf'l::;bb'W'WL�mhHl1ilt1ntJ1�1il-:Jb'W�1iJ'JJ1il-:J91'W'l'Wb�mi-:iV1i1c;i'JJ1il-:Jm'11ilii'W 
' . ' 

d "" 
'll-:Jl-l1'LJJ'::'.'lll-JU�::;'e]'e)nb�m�-:ir1::;bb'W'W 

' 

'U�fl1'Wb�1Vl'W1vi �1�n1'ab1'W 'l� bti c;i b1iln1�1ii� b;1f'liJUJ'::;']jiJ'l��'el'lJtl1ilb�ilb!ilil 
. ' 

I'! ru�� i;i � 'el'el bi'tti �-an� ( lit'l'eli'Wmu-a�°ll:1-l fil'J � i;J'Wb'el-:J) 
Q q qJ q q 

� d, d� "" V 

m:1-J 'JJ'el'VIJ'1'lJ'l-:Jb-:J'Wr.JiJ'Vl"l1rni1'el1J 2561 b'VltJ'lJn'lJ 2562

a I V 0, .J a'I 
� � .J 0, a I 0, d � d'. I 0, 

i;J'eJ'lJ (1JJ'::;fi1'Wb91Vl'W1'Vl�1t1mn-:i'W) 1J'VIU�'l1JJ'::;mru 3.3 �1'W'lJ1'VI '<N'l'W1J'W1JJ'::;mru 3.7 �1'W'lJ1'VI 

316,807,853 100.0000 

0 0.0000 

0 

0 

'a'J:1-J ( 131 J'1tl) 316,807,853 100.0000 

d 
(;11 il'VI b'il'W1il 

i;J1l-Jl-J1i;JJ'1120 bbiA-:ivn::;J'1'llU')J')J1J'lJ1i;'Vll-lV11'll'W91flc;1 'VLf'i. 2535 (niii-:i�'l��n1J'bbrl'l'JJb�ilb!ilil) bb�::; 

;'elU-:Jrl'lJ'JJ'e)-:J'lJj'i;'VI ;'e) 3 6 fl1Vl'Wc;1 b ii�u1::;'lli1�1lf ruM1ilii'Wbbt,]-:Ji-:i ��'e)'lJU ru:ilbb�::;n1Vl'Wc;10\1� 'el'lJUru:il'JJ1il-:J'lJj'i;'Vl'VlnJ'1il'lJ1JU ru� 
q Ql 'iJ  q 'U QI QI q QI 

�1tl'n-:i1'W �'l1tJ 91nc;i b1J'W��'el'lJU')J�u1::;91iJ 2562 'JJ1il-:J'lJ1i;'Vlu�::;'lJ1i;vi�1iltJ 

bMb�'W 'J1'lJ1i;'Vl� � 'el 'lJU'lJ�r?1-:in'ii1'lb1J'W 'lJ1i;vi-r'Wtl1i''Wr?1'lJ 1 1'W 4 �1ii'lJ1n 11�'el'lJU'lJ� tc;i tJ� 
d � v cl v o � v ,,.Jv ,' J 

f'l'l1il b 'lltl'l'll1 'lJ b'Wn1J''il1il'lJ'lJ 'lJ'll bb�::;m::;'lJ'l'Wn1J'9 c;1'Vl1 J'1tl-:J1'W'Vl1-:J n1J'b-:J'Wi;]1iJiJ1i;JJ'j1'W'lJ 'lJ'll'VIJ''lJJ''e)-:J bc;1tl'il1 n� b'lfl'e) i;]'e]'lJ�'W'e)-:J 

F1'lJn1J'b;1ejf'el�'W�1lJ')Jn�ii lntelipac 'LJJ'::'.b'Vlf'i'eJ-:Jn�tl �ni-:ii'i;i11011�'el'lJU')J�tl-:J�f'l'l1ilbVliJ1::;'11iin'lJn1J'b1,1'lJj'n1J' i-:id' 'lJj'i;V]� 

b1J'W�1tl'n-:i1'W�1il'lJU'lJ�bb�::;��1il'lJU')J�i;i1m1t1'l11il�b'il'W'el 'l:iJ�r1'l1iiiiivf'W1fo1''el�'l'W'l�L�m1'lJ'lJ1i;'VI �'lJ1V11J' �O1il�'WJ'1t11Vlaj 

Vl1'el��b�t.J'l;1il-:J 9-:J�f'l'l1il�'i'IJ'::;b'Wn1J'i;JJ''l9�'el'lJbb�::;bb�Mf'l'l1iJl'ic;ib�'Wt,11il-:J'lJn1J'b1'W'JJ'el-:J'lJj'i;'VI 
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J.Jiii

'a'J:1-J (131 :11!'.I) 

0 

� J  = ""  "l1'lXJ'Wl tl'1Vl1:1'1J.lfil (l�tl--1) 

316,807,853 

fl171l'Utlfre1t11:1� 

100.0000 

�1J:i�'l!J.JL171tll�tJ'1,jj1._:imnoJJ'i:!'1�o'e:li1'W�--1mu:i�'l!J.Jll1:1�'il'i:lnl�t1--11:1._:ir1�bl'W'W �J.Jiii'il'WJ.J1lw1i._:iJ--1��'il1J1.Jru�roi1n 
', 'IJ ', ', ', 'IJ OJ 

u1�Vl�1'wn--11'W �11t1 91n171 'l�bbri 'W1t1�nit1 'Litl.Jt7.J11'�fo ��'i:!1J1.Jt7.J�fo'il'l.{tl.J1filb1:1'll� 39 30 bb1:1�/V11'il 

'W1mwa11rl'l i'Wiiil�'l!d ��'il1J1.Jru�fo'e:l'Wru1filb'Cl'JJ� 5730 bl1:1�/'\!lj''i:} 'W1'1'i'111nrn,rnrh �J.JiJnliliiin1:1 ��'e:IU 
d.9 ', 1J OJ ', OJ ', 'ii 

1J t7.J�fo'il'l.{tl.J11ill1:1'JJ� 5874 L171tlfl1Vl'Wl711il�'i'1'e:IU1.Jt7.j�f'l'W1171f'l'WVlti'1,jj1'1�'Wb'LJ'W�Vl1 n1:ifild'd"l�'il1J1.J tl.J� ll1:1� 

bb�l71'1f'l11J.Jl�'W!il'il'11Jn1:ib�'W'JJ'il'1U1�Vllb1:1�U1�Vlt.i'e:ltJ �1V1flJd'i:llJd�tl�l11:111.Jt7.j�,'W�l71 ill 'l'W� 31 fi'W':l1f'ld-J 

2562 L171tl fl1Vl'Wl71f'l01'i'1'il1J1.Jt7.j:nl'LJ'W91'W1'Wb1'Whibn'W 2,750,000 1J1Vl vf..iifll-inJ.J r111oiiroi1m�t11 b<l'i:1'1"l1n 

n1 :l'i'1'il1J1.J tl.J� L171tl n1Vl'Wl71 bUn"11t1fi11J.Jroi1--1 

�'"l1'alli1'el'W� n11f'!Jb'el'W nr.rn11'IZ.:i'Vl:1-J 171'll'el.:J'IJ��'Vl b'Vl m�'el'air'W�b'llb�� b'Vl "1 t 'Wb� � '"1111171 Jl1 �i,r¾

n':i'�'IJ'J'Wn1'ab'el'Wnr.in11,#.:i'Vl:1-J(9) (Entire Business Transfer) 

n1:i�1bil'W'11'W'll'il'1n�J.Ju1�'Vl bl71t1n1:ifo'i'il'Wnroin1:ivf-1V1J.J171'll'i:1'1U1�'Vl 'lvimt1'i:l:f�'W1'l·'iHAt1l'Vlf'lL'Wb1:1� 91Fl171 ("TGRT") �'1l'LJ'W 

u1�Vlt1'ilt1�u1�'VlO'il�'W1 'Wcl'l71i-h'W°¼'ilt1t1 � 99. 99 'll'i:1'1Vj'W"l 171'Vl�bUt1'Wvf-1V1J.J171'JJ'i:1'1 TGRT m t11� n :i�u1'Wn1mt1 �Vlimn ill'Vl 

n1:fb'i:l'Wn"ln1:1vf--1V1J.J171 (Entire Business Transfer) mt11�u:i�mt1f'jj'iJ1n:i bl71t11J1�viroi�fob'il'Wnroin1:ivf--1V1J.J171'JJ'il'1 TGRT �--1 

nJ.J�'1bb!ilhi91Fll71lY!mVlfV1tl'�'W V!U�'W cl't7.Jt7.J1rri1--171u'il'l.{tl.J11il �'Vlfi Vl'W1�llt1�A11J.Jfo�171vf-1V1J.1171�l�m,jj'il..inunroin1:1'll'il'1 
" J " 

TGRT lb'Cl�U d:11711V1'Wn'11'W'lf'1VIJ.J 171'JJ'il'1 TGRT 'Vl� 0111 d-JU d�'i'1'1 A"l�'V11'11'Wf11JU1�'Vl !il'il
1

lum t!Vli--1 n1:ifob'e:l'W!l"l n1:i'lf--1m-11?1 

�'i'i:i� bl'tl� ('JJ) 1'W�1'W�'W 1 "l�b'LJ'W:11f'l11il1d-Jl;jt1A11il1d-J1.Jt7.j� (Book Value) 'JJ'i:1'1 TGRT ill 'l'W��n1:IL'il'Wn"ln1:ivf._:iVIJ.J171 L171tl 
" 

J 
" " 

J 
u1�'Vlf'l1171�1�mnJ.Jroi�bnl71�'W1'Wi'W'Vl 1 mniJ1f'lJ.J 2562 ('lf._:ii1 l;jt1A1nrain1:ifil1J.Jl;jt1A1fil1J.11.Jt7.J�'JJ'i:!'1 TGRT ill 'J'WVJ 31 TI'W11AJ.J 

2561 bV11nu 9 , 5 47,237111'1'1) �'1J11t1V1i--1rai1nn1:ifo'i'il'Wnrain1:ivf--1V1J.1171bl�1 TGRT "l��1ltl'Wn1n�nu1�'Vl1m'ilm�t1�l1t11 

1J tl.J� l� m fl'Wnu�t 'il'Wfl"l n1 mt1 �'n1 d�'lJ tl.J� {ij 'il
1

lu L171 t!U 1�'Vl"l �'V11 n1 :ifu t 'i:l'W fl"l n1:ivf--1'\!IJ.1171 lil1 J.JVli n ln ill'Vl -::ifin1 d bb'Cl�l1'il'W1l 'JJ� 

mJ.JM:1V11 mn1V1'W171 l�'il 1 il'lrifo�'VlfiU:i� bt!'l!"WV11--1m�'il1 n :i�1V1fo n1:i b'il'Wn"l n1:ivf--1V1J.1171 

V1°¼'ilJ.J!Stl'Wl�tl.J�illnJ.Jt1 111�Vlfi'W��'Cl (U:i�fi1'Wl\1Vi'W1��1tln1H1'W) d1tl'11'W�1d��101tl.Jl�mn11n1:ifo'i'e:l'W 
= ::: �,., ,J" 1 'l"� � .J'n"ln1dV!'1Vld-J171 bVlblnVJu:i�'l!l-1 171:iUVldlU 171-l'W 

'IJ1"M'Vl b'Vl§b�'el'air'W1-b'llb"'1�b'Vl"1b'Wb�� '"1111(91 (TGRT) 

u:i�n'ilU!l"l n1:i : r,J�fil bl'l 171V1'C11'i'11ii n"l1 nb�'jj'V1'C11'i'11ii n b171tl �1'Wn:1�111'Wn1:i'V11 f'l11d-J��'il1171 bbt1�1'1l'lf bA1:1 

�O'il'M'W : u1�'Vlb'LJ'W�O'il'M'W1'W TGRT 99.99% (0.01 % O'i:l b171tlf'lill'i'1J.Jf°i'ni blt1�f'lill�'Vlfi"llt1) 
'IJ ', 'IJ ', ', ', 

l'\!lli]r,Jj;j'JJ'eNn1:1Ufobf'lN�°¼1--1111�Vl bl71tln1:ifob'il'W!l"ln1:fvf'1Vld-J171'JJ'il'1 TGRT: 
J l 6'j V I I <:v ,.J I d' I ...J J,:::,, o bV1'ilt1171f'l1 b'l!"l1tld�Vl11'1n'W'JJ'i:1'1 TGRT U'Cl� TPBI b·n'W f'l1171'i:lnb11tl A1l·n1'Vll71'W

• b�'il'C1171J71:l�A1H"11t11'Wn1:1�1bil'W'11'W'JJ'il'1 TGRT l'll'W A1��'il1J1.Jt7.j�
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l'lru:::nniin1:rr;it11(i)V1WW1¼'Virfa'\,1,1tl:r:::LV1f"IL'Vlf'J �'il..:J n1:rdJrnbi:JtJ�'il¾Jfllbfl:::n1:rtl�1Jciin1:t'lJ'il..:J'l.J1,;wsil'1V1::'.bU!'HJ1'WnTr'lfflmVl1'e.1 

�1V1ibdbJ�..:iV1f'Vi8�W \1.f"I. 2547 (n:wi..:i�nm:mn'l'JJL�:WbfJJ:W) 

n1:rtuL'il'Wn"ln1:rsK-rn:w'711'Wl'lf..:i0b3il1�1!'lLUun1:rfren-11'1lf'.IJ'i:'e.1unr.in1:r'JJ'e.1..:J'.IJ1,;vib'iln'li'WmLi'.lu'lJ'il..:J'.IJ111vi(ll1iJ 

:W1r;JJ1107(2)('ll) bL"1'1'\li1::'.:t1'li'!JqjqJ1iu1,;'Vl:WVl1"ll'W91il'71 Vi.I'!. 2535 (n:wi..:i�nn1'l'bbf1L'llb�ill�il) LL'iN::'. 

�'e.l'IJ,.'J V')lJ'lJ'fl,.'JU 11¥'Vl i'il 35 �..:J'l1J'::'.09 :::rli'f1..:JL�f'Ll'il\¾:W1iffl'lW'l::'.LL'WUb�fM'liiu'il!'l n11i'l1ii1 'W�'lJ!l"19 TLl'JUb� tJ,.'J 

sK'1VilJ(i)'lJ'e.1"1�?i'il�'Wzj..:JmtJ:r:::1iiLLfl::'.iJ�'Vlfi'il'ilnL�l'J..:J'iN..:Jl'l::'.LL'W'W L"1tJ'hJ,!u�'J'W'lJ'il-.'lijn'il�'W�t)�'l,ll�L�!'JL1JiJj1'W 

l'Wn11'iN"1il�LL'iN::'.lJUl'l::'.LL'W'W �.:i
1

l01LLrl ti1!'l'.i'llJrrni lJ1�'Vlfiti';;�'iN bb'iN::'. 'W1t.l�'\ll15'ntl lJ1�'Vlfi'W::'.�'iN ij?i'il�iJ:t1tJ1'1,KU 

�-.'ln'ililU:t'llJ1l'W91'W'l'W 92,038,200 ilu Vl1'il�IY1LU'Wi"1�'lW'ill'J'iN';_; 22.08 'lJ'il-.'l1/l'W�1J'::'.LL�'l'lJ'il..:J'Ll1,;'VI 
' ' ' 

LU'W�?ifl�'W�il�rit.ML�tJ1U'l11::'.ihLfl::'.Liln�'Vlfi'il'ilm�H-1'iN-.'ll'l::'.Lmu 

•1.J<a� n1u b�1'1!1ii 1-vl eh� m'n]y LUIY1 'i:'ilmi'l1 i1 ij L �1¾'l:wtJ:r:::,pll�'i'1'ilum:w b� :wL�:w

l'ltutn"ll1 �'WM'W'l'W'Wvi (�t'i'elV1'Wm'ili::;"ll:1-.1M'J�1w1.weM) 
q qJ q q 

9 "I " " 9 J" J,a .J' ' 9" ""' 
m:1-.1 'llfl'ii'l'il'UC11:W bUU:t::'.biY1'\Jl'l'l1:J.l\Vi'W'lJ'il"1l'lru:::n:m.in1:r,'W'J1:i'::'.'W 'll'il 2 'Vl:WL'W'il'\,1111 "il'il'lJVld-!11:J bVlm'J'l-Jn1J'�:W 

(l]'e]'lJ 

m:1-.1 

(,l'e]'lJ 

�1U1"lMU1l.l Vl1'il1jl'll'l'iN�nniin1:r�n�1U1"l'IN'W1l-ll-J'el'lJVll-11tln�1U1"l/?11bthm1:rfil1'11 �91L'Li'WLb'iN::'. 
J ., .., d .. •4 ' 0 .., ,. 9 % ' J J ,., V 

bntJ'J'lJ'i),:Jn'.IJ�rn:r:rl-1 'li.:!:i"l:WMbbfll bl-1"11nCi1L'VitJ,!J (fl) fl1:f1N'W1:W b'W'IN'1Jqj1Ufl::'.L'iln'i'11:f(ll1.!J1 'VlLniJ'J'll'il-.'lfl'U 

�:rnn:w �,!J;j''J:i.J ?i-1 LLfilLi.19117/?lL Vil'J-.'licycy1 L'elUfl"ln1:fvr.,'JVi:W (i)" 'Elmn 1, ihht1'ilfi1J1m�mwi:w 

0 J ,., V ,J ,/J � q V .� 0 J J~ F., q,., 0 0 J 
(u:i':.:fi1'Wb"l1WLl1'Vlw1t.ln1db·'.l'W) n1:ffl.,'JU1:i.J ,'W1H7J[!J1Lu'Wl'l1'Vl 'Vlu:rmr1'Vl1,m{l'\,1:w1!'.J bWl1bb1,.!::;U1 b'\,l'il..,"l1fl 

n1J''Vl1�m:rrn't�·t�ihLr1icycy1 L'il'Wn"ln1mht!u bLfilrl'..,niqJ'l,J1fil1.., 1 �-.'l:f'.l:W'ttl�-1�m1J'Wn1:fb�U ml'lt.i..:J1'W 
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ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
 
 

ช่ือ – นามสกุล            นายปริญญา ศนิวารวรุณ    
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /   

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

/ กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  24 เมษายน 2560  

อายุ 60 ปี  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม -   ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นท่ี 122 ปี 2558  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นท่ี 206 ปี 2558  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 

รุ่นท่ี 8 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่นท่ี 21 ปี 2559  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

รุ่นท่ี 26 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)  

รุ่นท่ี 5 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  

รุ่นท่ี 2 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD)  

รุ่นท่ี 5 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  

รุ่นท่ี 11 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment 

(BFI) รุ่นท่ี 3 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง) -  2557 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน 

    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

    กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 

    บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน)  

 -   2561 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหา 

ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ  

     บริษทั บลิส-เทล จ ากดั (มหาชน) 

-    2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ฟูจิ ทสัโก ้จ ากดั 

-   2554 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ  

    บริษทั ปริญญา แอสเซ็ทส์ จ ากดั 

-   2544 – ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ/ท่ีปรึกษากฎหมายอาวุโส  

    บริษทั ปริญญา อาร์เอม็แอล จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอื่น -  บริษทั บลิส-เทล จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -  บริษทั ฟูจิ ทสัโก ้จ ากดั 
-   บริษทั ปริญญา แอสเซ็ทส์ จ ากดั 

- บริษทั ปริญญา อาร์เอม็แอล จ ากดั 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี   (วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 6 / 6  คร้ัง 

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 / 4  คร้ัง 

• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :      2 / 2  คร้ัง  

• การประชุมคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล  :      1 / 1  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.221 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 
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คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปี

ท่ีผา่นมา) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา 
ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

❑   เป็น ❑   ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ❑   เป็น ❑   ไม่เป็น 
3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีได ้
    อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ให้กูยื้มเงิน) 

❑   เป็น ❑   ไม่เป็น 

4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการดว้ยกนั       ❑   มี    ❑   ไม่มี 
  

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

นายปริญญา ศนิวารวรุณ  เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอยา่งรอบคอบ

ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ว่าเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้น

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายปริญญา 

ศนิวารวรุณ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายปริญญา ศนิวารวรุณ 

กรรมการรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ช่ือ – นามสกุล นายวิชัย บริสุทธนะกุล    

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ  

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  24 เมษายน 2560  

อายุ 71 ปี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม - ปวช. บริหารธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการสีลม 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 113 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง) - 2530 – ปัจจุบนั กรรมการ (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั) 

    บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร  

  บริษทั สามพฒัน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

- 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั 

- 2558 - 2562 กรรมการ  

  บริษทั ไทยเยอรมนั รีไซเคิลเทคโนโลยี จ ากดั 

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

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  

• บริษทัจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -  บริษทั สามพฒันพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

- บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี   (วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 6 / 6  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.035 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 

 

 

 

ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
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คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปี

ท่ีผา่นมา) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา 
ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

    N/A      เป็น        N/A    ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     N/A      เป็น      N/A     ไม่เป็น 
3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี    
   ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ให้กูยื้มเงิน) 

   N/A      เป็น      N/A     ไม่เป็น 

4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการดว้ยกนั         N/A      มี        N/A     ไม่มี 
  

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

นายวิชยั บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ

ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ว่าเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้น

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายวิชยั 

บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นายวิชยั บริสุทธนะกุล กรรมการ

รายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ช่ือ – นามสกุล นายกมล บริสุทธนะกลุ     

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  

/ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน  

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  24 เมษายน 2560 

อายุ 43 ปี  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ  

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม - ปริญญาโท สาขาการเงิน  San Francisco State University, USA 

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC ปี 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 199 ปี 2558  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

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

ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Strategic CFO in Capital Markets Program ศูนยส่์งเสริมการพฒันา

ความรู้ตลาดทุน (TSI) ปี 2560 

- IR Workshop “IR Story under VUCA world” ปี 2560 ชมรม 

นกัลงทุนสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

(TIRC)  

- 3rd CFO Innovation Thailand Forum หวัขอ้ “รุกคืบสู่การเติบโตทาง

เศรษฐกิจในระเบียบโลกใหม่ (Reigniting Economic Growth in the 

New World Order)”, CFO Innovation (Questex Asia) ปี 2560 

- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) “Beyond 

Accounting: Strategies to improve performance and financial 

management for sustainable success” ปี 2560  

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง) - 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน (กรรมการผูมี้อ านาจ 

  ลงนามผกูพนับริษทั และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ 

  รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน)  

  บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 



     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563      ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 4 

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

44 
 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง) (ต่อ) - 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ TPBI Paper Ltd. 

 -  2561 - ปัจจุบนั กรรมการ TPBI UK Ltd. 

  -  2561 - ปัจจุบนั กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.  

  -  2561 - ปัจจุบนั กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd.  

  -  2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไบโอ-อีโค จ ากดั  

  - 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  

    TPBI & MYANMAR STAR Co., Ltd.  

  -  2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

  -  2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ทีเอม็พี แพค็เกจจิง้ จ ากดั 

  -  2547 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั  

  -  2558 – 2562 กรรมการ  

    บริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลยี จ ากดั 

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

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง -  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - TPBI Paper Ltd. 
- TPBI UK Ltd. 

- TPBI Australia PTY Ltd.  

- Reynards Food Packaging Ltd. 

- บริษทั ไบโอ-อีโค จ ากดั 

- TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd.  

- บริษทั ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

- บริษทั ทีเอม็พี แพค็เกจจิ้ง จ ากดั 

- บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้   - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 6 ปี   (วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562 

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 6 / 6  คร้ัง 

• การประชุมคณะกรรมการความเส่ียง : 2 / 2  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.033 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 

 

 



ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 4                                  หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563      

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

45  

 

คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปี

ท่ีผา่นมา) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

    N/A      เป็น        N/A    ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     N/A      เป็น      N/A     ไม่เป็น 
3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี    
   ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ให้กูยื้มเงิน) 

   N/A      เป็น      N/A     ไม่เป็น 

4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการดว้ยกนั         N/A      มี        N/A     ไม่มี 
  

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

นายกมล บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ

ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ว่าเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้น

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายกมล 

บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เ พ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นายกมล บริสุทธนะกุล 

กรรมการรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 16 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

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

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 

ก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด ้

รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ

การเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน 

คร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

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

 ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
  

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอ้ีก 
 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆต่อไป

ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

ขอ้ 20 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ขอ้ 22 กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง

ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนท่ี

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม

ระเบียบของบริษทั 
 

 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของ

บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
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ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 
 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม  

ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง

และเหตุผลในการท่ีขอเรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจน  ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มี

การประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคท่ีสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลาย ซ่ึงเขา้ช่ือ

กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบั

แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคท่ีสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม

สมควร 
 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ ชดใช้

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

 

ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ

จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 
  

 ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง

ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

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

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผู ้

ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง

ขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่น

ท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี

ประชุมดงักล่าว 

 

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

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

 เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

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

 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

  (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

  การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี

  วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

  (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

  (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

  (ฉ) การเลิกบริษทั 

  (ช) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 

 

ขอ้ 36 กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

 (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 (2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 

 (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
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 (5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

 (7) กิจการอื่นๆ 

 

ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 

ขอ้ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล 
 

 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ  กนั เวน้แต่ในกรณีออกหุ้นบุริมสิทธิ และก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป 
  

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ นใน

หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 

ขอ้ 45 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

 1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

 - เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นฉบบัจริงและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวั 

   ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีท่ีมีการเปล่ียนค าน าหนา้ช่ือหรือ 

   ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

 1.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกตอ้ง ครบถ้วนและ 

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

 - ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผูม้อบฉันทะได ้

ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 - เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

 2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

 - เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

 - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกิน 6 เดือน ซ่ึง 

 รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่า 

ผูแ้ทน ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

 2.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกต้อง ครบถว้น และ  

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

 - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกิน 6 เดือน 

   นบัจากวนัท่ีในหนงัสือรับรอง ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี)  

   และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่า ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

 - ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 

   ขอ้ 1.1 และผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 - เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 
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3. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้เตรียมเอกสารตามขอ้ 1. และขอ้ 2. โดยเอกสารแสดงตนให้ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น ผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของ

ประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดช่ือ 

นิติบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึง

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่และหนงัสือรับรองดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพบับลิค (Notary Public) หรือ

หน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 6 เดือน 

 - เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้น  

   หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของค าแปล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

 

4. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

- เตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 

- หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียน เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน 

- หนังสือยืนยนัว่า คสัโตเดียนผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ ทั้งน้ีเอกสารท่ี

ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย  และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทน 

- นิติบุคคลนั้น ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของค าแปล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

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

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

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

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

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ท่ี 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารส านักงานใหญ่ บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 42/174  
หมู่ท่ี 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 25, 2020 at 01.30 p.m. at 5 floor, Seminar Room, Head office, TPBI Public Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, 
Nakhon Pathom 73210, Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

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

 
 

 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ท่ี 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารส านักงานใหญ่ บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 42/174 
หมู่ท่ี 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 25, 2020 at 01.30 p.m. at 5 floor, Seminar room, Head office, TPBI Public Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, 
Nakhon Pathom 73210, Thailand or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:  
 วำระที่ 1 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual General Meeting of Shareholders 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 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 
 Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี  2562 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำร

จ่ำยเงินปันผล          
  Agenda 4 To consider and approve the allocation of the profit from the operation of the Company for the year 2019 to be a  

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

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

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

 
    กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล / Appointment of individual director 
   1)   ช่ือกรรมการ (Name) นายปริญญา ศนิวารวรุณ (Mr. Prinya Saniwalwaroon)____________     
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมการ (Name) นายวิชยั บริสุทธนะกุล (Mr. Vichai Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมการ (Name) นายกมล บริสุทธนะกุล (Mr. Kamol Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 และงดจ่ำยโบนัสกรรมกำรอิสระประจ ำปี 2562                                                   
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2020 and omitted Bonus of Independent  
   Directors 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 7 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
             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 2020. 

 (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 พิจำรณำอนุมัติเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท จ ำนวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จ ำนวน 1 ข้อ เพ่ือให้ครอบคลุม 
   กำรประกอบธุรกิจในปัจจุบัน   
Agenda 8 To consider and approve the addition of the objectives of the Company by adding 2 objectives and the amendment  
   to the objectives of the Company by amending 1 objective to cover business operations in the present. 

     (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 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท จ ำนวน 2 ข้อ                                                                  
Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association, Article 3 to increase the objectives  
   of the Company by adding 2 objectives. 

     (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 10 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

 Agenda 10 Other matters (if any) 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

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

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on 
my/our behalf as the proxy deems appropriate. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deems as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the 
proxy which is not in accordance with this proxy form. 
 

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

  (...…………………...…………………….) 
 

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

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

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

 
หมำยเหตุ / Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

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

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

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

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

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ท่ี 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั ทีพีบีไอ 
จ ากดั (มหาชน) 42/174 หมู่ท่ี 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 25, 2020 at 01.30 p.m.  at 5 floor, Seminar Room, Head office, TPBI Public  
Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakhon Pathom 73210, 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. 

 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

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

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

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

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

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

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า  เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ท่ี 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารส านักงานใหญ่ บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 42/174  
หมู่ท่ี 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 25, 2020 at 01.30 p.m. at 5 floor, Seminar Room, Head office, TPBI Public Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran,  
Nakhon Pathom 73210, 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 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the Annual General Meeting of Shareholders 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 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการ

จ่ายเงินปันผล          
  Agenda 4 To consider and approve the allocation of the profit from the operation of the Company for the year 2019 to be a  

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

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

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
           เห็นดว้ย / Approve           ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
    การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of the entire board of directors 
     เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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    การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
   1)   ช่ือกรรมการ (Name) นายปริญญา ศนิวารวรุณ (Mr. Prinya Saniwalwaroon)____________     
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมการ (Name) นายวิชยั บริสุทธนะกุล (Mr. Vichai Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมการ (Name) นายกมล บริสุทธนะกุล (Mr. Kamol Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 2562                                                   
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2020 and omitted Bonus of Independent  
   Directors 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 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
             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 2020. 

 (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 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 1 ข้อ เพ่ือให้ครอบคลุม 
   การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน   
Agenda 8 To consider and approve the addition of the objectives of the Company by adding 2 objectives and the amendment  
   to the objectives of the Company by amending 1 objective to cover business operations in the present. 

     (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 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 2 ข้อ                                                                  
Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association, Article 3 to increase the objectives  
   of the Company by adding 2 objectives. 

     (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 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda 10 Other matters (if any) 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ 

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

Shareholder. 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ท่ี 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั ทีพีบีไอ 
จ ากดั (มหาชน) 42/174 หมู่ท่ี 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 25, 2020 at 01.30 a.m.  at 5 floor, Seminar Room, Head office, TPBI Public  
Co., Ltd. 42/174 Moo 5, Soi Srisatian Niwes, Raiking, Sampran, Nakhon Pathom 73210, 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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1.    ช่ือ :     นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา 

  ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการอิสระ / กรรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล /  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

  อาย ุ : 51 ปี 

  ท่ีอยู ่ : 222/58  หมูท่ี่ 5  ต าบลบางรักนอ้ย   

อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  11000 

  การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี 

  ในวาระการประชุม            

 
 2. ช่ือ : นายปริญญา  ศนิวารวรุณ 

  ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 

  อาย ุ : 60 ปี 

  ท่ีอยู ่ : 91/846 ซอยนวลจนัทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจนัทร์ 

    เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230 

  การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติ 

ในวาระการประชุม           เลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจาก 

   ต าแหน่งตามวาระ  เ น่ืองจากเป็นผู ้ท่ีจะต้องถูก 

   เลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
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คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 

บริษทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดของบริษทั และมีจ านวนกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)

เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทั 

บุคคลท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ

ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การท างาน 

และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณา

แต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการ

อิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีย ังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน  ทั้ งน้ี  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ

บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว 

ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ 

การเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้น

ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม  

ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามี

ภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป 

แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ข้อมูลกรรมการอสิระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม 
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ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม

ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการ

เงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีขอ้ตกลงใน shareholders agreement เก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทน

และดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี โดยทัว่ไป

การแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจท่ีไดม้อบหมายโดยไม่ตอ้งค านึงถึง

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือต าแหน่งหนา้ท่ี และไม่ตกอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึง

ไม่อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใดๆ ท่ีอาจบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย

ล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ ( collect 

decision) ได ้
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ข้อแนะน ำกำรเดินทำง 
❖ ผูถื้อหุ้นท่ีเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ลงสถานีบางหวา้ โดยใชท้างออก 4 และเดินทางต่อ

ดว้ยรถประจ าทางปรับอากาศ สาย 84 ลงปากซอยเทียนดดั รถบริการรับส่งผูถื้อหุ้นเขา้บริษทั
จอดอยูบ่ริเวณศาลารอรถ (ป้ายรถเมล)์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 14.30 น. 

❖ ผูถื้อหุ้นท่ีเดินทางมาดว้ยรถส่วนตวั สามารถน ารถมาจอดท่ีลานจอดรถของบริษทั 

 
บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

42/174 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  
73210   โทร : 02-429-0354-7 

            

                             QR code ส าหรับต าแหน่ง 
     ของบริษทั   

 
 

 

ลานจอดรถ
ของบริษัท 

บริเวณรอรถรับส่ง 
ผู้ถือหุ้นเข้าบริษัท 



ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 10                                 หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีการแพร่ระบาด 

ของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

ตามท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID 19) บริษทัมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

จึงขอแจง้ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น เพ่ิงเดินทางกลบัจากต่างประเทศกลุ่มเส่ียง หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ

รายละเอียดตามท่ีระบุในขอ้ 2. สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม โดยส่งหนงัสือมอบ

ฉนัทะมาท่ี 

 

  ฝ่ายเลขานุการบริษทั  บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

42/174 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210   โทร: 02-429-0354-7 #501 

 

2. บริษทัจะตั้งจุดคดักรองบริเวณดา้นหน้าอาคารส านกังานใหญ่ และบริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านให้ความร่วมมือใน

การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และกรอกแบบสอบถามท่ีบริเวณจุดคดักรองก่อนเขา้ร่วมประชุมของบริษทัเพื่อเป็น

การคดักรองเบ้ืองตน้ กรณีท่ีพบผูถื้อหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก บริษทัขอความ

ร่วมมือผูถื้อหุ้นในการงดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

3. ผูถื้อหุ้นควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลมาใช้ของตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลัก

สุขอนามยัอยา่งคร่งครัด เช่น ลา้งมือบ่อยๆดว้ยน ้าและสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล และสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

4. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเร่ิมมีอาการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้ บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นงดการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อความปลอดภยัต่อตวัท่าน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

5. หากสังเกตเห็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอื่น มีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ ามูก ขอให้ท่านแจง้ หรือแนะน าให้ผูถื้อหุ้น

ท่านดงักล่าวติดต่อเจา้หนา้ท่ี ณ จุดปฐมพยาบาลทนัที  

6. หลีกเล่ียงการอยูใ่กลชิ้ดผูมี้อาการป่วย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผูท่ี้มีอาการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้  

7. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบัติส าหรับผู ้เข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น  ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ทั้งน้ี ท่านสามารถติดตามแนวทางปฏิบติัล่าสุดของ

บริษทัไดท่ี้ www.tpbigroup.com  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

 

 

                คณะผูจ้ดัการประชุม 

        บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

http://www.tpbigroup.com/
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