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ท่ี TPBI-EXC 009/2021 
วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564    
เรียน ท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

  

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
 2.  รายงานประจ าปี 2563 ของบริษทั ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
  3.   ส าเนางบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ 
   รหสัคิวอาร์ (QR Code)  
 4.    รายนามและประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม 
   วาระ 
 5.   ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 6.   เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
 7.   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  
 8.   ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชุม  
 9.   แผนที่สถานท่ีจดัประชุม  
 10. แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัท กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส 
   โคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

         ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.00 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 2563 
                       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวนัท่ี 

25 เมษายน 2563 เรียบร้อยแลว้ และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ีคณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จึงไดน้ าขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษทั (http://www.tpbigroup.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแก้ไข รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงทีแ่นบมาด้วย 1  

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว  

หมายเหต ุ                          วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ  

http://www.tpbigroup.com/
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วาระท่ี 2     พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
                       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล    คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัของบริษทั  

ท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 แลว้ รายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงทีแ่นบมาด้วย 2 

  ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นรับทราบ 
ผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2563 

หมายเหต ุ                          วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ  

 

วาระท่ี 3        พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
       วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 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 2562 ปี 2563 

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

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
งบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ซ่ึ งผ่ านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี  รวมถึงได้รับการสอบทานจา ก
คณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้  

หมายเหต ุ                  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล 

   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 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 238,086,648.00 บาท ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าท่ี
กฎหมายก าหนดแลว้ จึงงดจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจ าปี 
2563 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

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

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น พิจารณางด

จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและอนุมติัจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- งดจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมาย

เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
- จากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัมีก าไรสุทธิ

จ านวน 238,086,648.00 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
104,219,975.00 บาท หรือเท่ากับ 43.77% ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซ่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล เน่ืองจากตอ้งส ารอง
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ก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษทัต่อไป 
โดยก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันท่ี 5 
พฤษภาคม 2564 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
(การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น) 

  หมายเหต ุ                      มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม 
     และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17  ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น กรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

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

 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผา่นระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึง
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายงับริษทั   

 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. นายบรรจง  จิตตแ์จง้  กรรมการอิสระ 
  2. นายศกัด์ิสิทธ์ิ  บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
  3. นายสิทธิชยั  บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
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 ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 3 ท่าน ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคล
ท่ีผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษทัแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษทั และเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระ ทั้งน้ี 
ข้อมูลของบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงทีแ่นบมาด้วย 4   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัโดยผา่นกระบวนการ
กลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตาม
นโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง  

  1. นายบรรจง  จิตตแ์จง้  กรรมการอิสระ 
  2. นายศกัด์ิสิทธ์ิ  บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
  3. นายสิทธิชยั  บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
   ซ่ึงเป็นกรรมการรายเดิมท่ีต้องออกตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น 

  กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
 หมายเหตุ                       มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม 
    และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติเพิม่จ านวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เน่ืองดว้ยบริษทัมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความเหมาะสมกบั

การด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์

สู่การเจริญเติบโตในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้

เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัจาก

จ านวนกรรมการบริษทัในปัจจุบนั 9 ท่านเป็น 10 ท่าน  

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีสรรหากรรมการ โดย

พิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการท างานท่ี

ดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อ

องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัไดอ้ย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินกิจการของบริษทั 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน จึงมีมติเห็นชอบตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ จ านวน 1 ท่าน จากเดิม 9 

ท่านเป็นจ านวน 10 ท่าน รวมทั้งอนุมติัมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจ

ของบริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลง
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กรรมการต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงจ านวน

กรรมการของบริษทัเสร็จสมบูรณ์ 

 หมายเหตุ                       มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม 
    และออกเสียงลงคะแนน 
   

วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ท่าน 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัจ านวน 1 ท่าน จาก 9 ท่าน 

เป็น 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้ าเนินการสรรหา

กรรมการ โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ

ประวัติการท างานท่ีดี มีภาวะผู ้น ามีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้ งมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอ อนั

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั 

  ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาน าเสนอช่ือ

บุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ท่าน คือ นางสาวชมัยพร 

เอ้ือไพโรจน์กิจ ในต าแหน่งกรรมการ เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นในการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตาม

กรอบคุณสมบติัของกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้รวมทั้งเป็นผู ้

มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และมีประสบการณ์ซ่ึงจะสามารถช่วยให้บริษทั กา้วหน้า มี

ความยัง่ยืน และประสบความส าเร็จ ซ่ึงการเพ่ิมจ านวนกรรมการคร้ังน้ี ส่งผลให้

บริษทัมีจ านวนกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 10 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 

4 ท่าน กรรมการบริหาร 5 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน 

  ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัดงักล่าว 

ไดผ้่านความเห็นชอบตามหลกัเกณฑ์กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอย่าง

รอบคอบระมัดระวงัของคณะกรรมการบริษทัแล้ว ซ่ึงเป็นผูมี้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 

ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจน

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ ง เ ป็นกรรมการ ข้อมูลการ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอืน่ๆ  

 ปรากฏตามส่ิงที่แนบมาด้วย 4 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทนน าเสนอ ซ่ึงการพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารง 

ต าแหน่งกรรมการนั้นเป็นไปตามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษทัได้

ก าหนดไว ้และจากการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ืออย่างละเอียด รอบคอบ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บการ

เสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม และไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือกฎหมายท่ี เ ก่ียวข้อง รวมทั้ ง เ ป็นผู ้มีความรู้

ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ 

การด าเนินธุรกิจของบริษทั มีจรรยาบรรณ วิสัยทศัน์ และทศันคติท่ีดีต่อองค์กร  

มีความเต็มใจและพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้า ท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่าง เต็ม

ความสามารถ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษทัท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง

กรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้ง นางสาวชมยัพร เอ้ือไพโรจน์กิจ 

รวมทั้งอนุมติัมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัมอบหมาย มี

อ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการต่อหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษทัเสร็จ

สมบูรณ์ 

 หมายเหตุ                       มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม 
    และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 1 ท่าน จึงเห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวน

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  
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    จากเดิม  

   “นายสมศกัด์ิ บริสุทธนะกุล , นายวิชยั บริสุทธนะกุล , นายกมล บริสุทธนะกุล , 

นายศักด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล , นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล , สองในห้าคนน้ี 

ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั” 
 

   โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

   “นายสมศกัด์ิ บริสุทธนะกุล , นายวิชยั บริสุทธนะกุล , นายกมล บริสุทธนะกุล , 

นายศักด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล , นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล , นางสาวชมัยพร 

เอ้ือไพโรจน์กิจ สองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ

บริษทั” 
     
  รวมทั้งอนุมติัมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัมอบหมาย มี

อ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวน 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ 

การจดทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผู ้มีอ  านาจ 

ลงลายมือช่ือแทนบริษทัเสร็จสมบูรณ์ 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

เปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั เพื่อให้

สอดคล้องกับการแต่งตั้ งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้

บุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการ  

จดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ

แทนบริษทัต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือ

และจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเสร็จสมบูรณ์ 

 หมายเหตุ                       มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม 
    และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 2563 

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  
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เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และ
นอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และการจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 
2563 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษทั
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 
2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2563 ค่าตอบแทนปี 2564 

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

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

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

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

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

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

กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 
กรรมการ  180,000 บาท/ปี 180,000 บาท/ปี 

    
ทั้งน้ี ในปี 2563 และปี 2564 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัประจ าปี  ซ่ึง
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บโบนสัในฐานะกรรมการบริษทั 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และ
โบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 หมายเหต ุ                           มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน      
  เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 
 
 

ต าแหน่ง โบนัส ปี 2562 โบนัส ปี 2563 

กรรมการอิสระ งดจ่ายโบนสั 
ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 
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วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
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 2564 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 2564 ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีของบริษทั ส านักงาน 
อีวาย จ ากดั เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาแลว้เป็นเวลา 2 ปี  
โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆตามท่ีจ่ายจริง 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

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

(ไม่รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจากการสอบบญัชี และค่าบริการอื่นๆ โดยก าหนดเบิกจ่ายตามจริง) 
*ส าหรับค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจากการสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นจริงในปี 2563 รวมทั้งส้ิน 120,877 บาท 
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หมายเหต ุ   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 11 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  

 
หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณา

กรอกและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงที่แนบมาด้วย 7 และส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดย
ถูกตอ้งเรียบร้อยดงักล่าวต่อประธานในท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายนามและขอ้มูลตามส่ิงทีแ่นบมาด้วย 8  เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของท่านในการประชุมได ้

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 
ณ สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 

 
 

         ขอแสดงความนบัถือ  
 

 

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

               ( นายบรรจง   จิตตแ์จง้ )   
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท ทีพบีีไอ จ ากัด (มหาชน) หรือ TPBI 

 
 ประชุมเม่ือวันเสาร์ท่ี 25 เมษายน 2563 เวลา  13.30-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้ น 5 อาคารส านักงานใหญ่                    
บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยก่อนเปิดการประชุม คุณสิตา โพธิพิพิธ เป็นพิธีกรในท่ี
ประชุม ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึง “แนวทางปฏิบติัส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  หลงัจากนั้นไดท้บทวนวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบตามหนังสือเชิญประชุม
ไดรั้บทราบ ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

              และงดการจ่ายเงินปันผล 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2562 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั จ านวน 2 ขอ้ และแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั จ านวน 1 ขอ้ เพื่อให้                          

              ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจบุนั 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้3. เพ่ือเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั จ านวน 2 ขอ้ 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้มี) 
 
โดยมีกรรมการบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

1. คุณบรรจง  จิตตแ์จง้   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. คุณสมศกัด์ิ  บริสุทธนะกุล  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  

กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 
3. คุณกมล  บริสุทธนะกุล   กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คุณธนัวา  เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด 

    ค่าตอบแทน 
5. คุณกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  

   ประธานกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล  
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6. คุณปริญญา  ศนิวารวรุณ      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 
    ค่าตอบแทน/ กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 

7. คุณวิชยั  บริสุทธนะกุล  กรรมการ 
8. คุณศกัด์ิสิทธ์ิ  บริสุทธนะกุล  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ ส่วนธุรกิจ Flexibles /กรรมการบริหาร          

                                             ความเส่ียง 
9. คุณสิทธิชยั  บริสุทธนะกุล  กรรมการ /ประธาน เ จ้ าหน้ า ท่ี ฝ่ า ยป ฏิบั ติ ก าร  ส่ วน ธุ ร กิ จ  Consumables / 

   กรรมการบริหารความเส่ียง 
มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมจ านวน 9 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด 
 

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

 
ตวัแทนผูถื้อหุ้น จ านวน 2 ท่าน เขา้ร่วมสังเกตการณ์การนบัคะแนนท่ีจดุนบัคะแนน  
(เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระ)  

1. คุณฮั้งใช ้  อคัควสักุล  (ตวัแทนจากชมรมผูถื้อหุ้นไทย) 
2. คุณมณฑาทิพย ์ช่ืนบางบา้   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  

 
หลงัจากนั้นพิธีกร ช้ีแจงวิธีการนบัเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจ านวนหุ้น 1 หุ้นนบัเป็น 1 เสียง ใน

กรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  การออกเสียง
ลงคะแนนใน    แต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียง ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย จะเก็บทั้งหมดหลงัจบการประชุม เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีท่ี
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูบตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรลงคะแนนให้เจา้หน้าท่ีเก็บ  เพื่อน าไปนบัคะแนนท่ี
จุดนบัคะแนน 
 

บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง โดยการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะน าคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดงักล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และถือว่าคะแนนท่ีเหลือเป็น
คะแนนท่ี        เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ซ่ึงเม่ือรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น 
ๆ ท่ีหนา้จอของ      ห้องประชุม และจะแจง้สรุปมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป  
       

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ  ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุม
ด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หน้าท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จ
เรียบร้อยแลว้      จะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที  
 

และหากผูถื้อหุ้นมีประเด็นซกัถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือขอ้เสนอแนะอื่น ๆ โปรด
เสนอแนะภายหลงัการประชุมครบถว้นตามวาระแลว้ และกรุณาแจง้ช่ือ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 
หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ทั้งน้ีเพื่อความถูกตอ้งในการบนัทึกการประชุม 
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ณ ขณะน้ี มีผูม้าร่วมการประชุมทั้งส้ิน 86 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 324,979,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.95 แบ่งเป็น         
ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง  19 ราย เป็นจ านวนหุ้น 225,738,500 หุ้น และผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะ  67 ราย เป็นจ านวน 
99,240,602 หุ้น ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจง้ ประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับและเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 

โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผูด้  าเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณสิตา 
โพธิพิพิธ พิธีกร เป็นผูแ้จง้รายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดงัต่อไปน้ี   

 
วาระที ่1   พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
   บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2562 
เรียบร้อยแลว้ และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น จึงได้น าขึ้ นบนเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://www.tpbigroup.com) เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข  
 
พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 

2562 ได้มีการบันทึกไวอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
รายงานการประชุมดงักล่าว  

การลงมต ิ   วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ                     
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
วาระท่ี 2   พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  

คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงส าคญัของบริษทัท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้
ในรายงานประจ าปี 2562 แลว้ พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
ในปีท่ีผา่นมาบริษทัมีหน่วยธุรกิจทั้งหมด  4 หน่วย ไดแ้ก่   

1. International Commercial เป็นธุรกิจซ้ือมาขายไป ประกอบไปด้วย Reusable bags , Piping bags และผลิตภณัฑ์
จาก Consumables , Flexibles และกระดาษ โดยมีตลาดหลกัอยูใ่นประเทศองักฤษ , ออสเตรเลียและอเมริกา  

2. Consumables ผลิตและจ าหน่ายถุงพลาสติกทั้งหมด เช่น ถุงขยะ ,  ถุง T-shirt bag , ถุงไบโอ , ถุงใส่ผกัผลไม้ ,  
Order bags และ LLDPE food bags เป็นตน้ โดยหน่วยธุรกิจน้ีมีการทรานฟอร์มในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา หลงัจากมี
กระแสเลิกใช้ถุงหูห้ิวประเภทใช้คร้ังเดียวทิ้ง ก าลังการผลิตอยู่ท่ีประมาณ 62,000 ตันปี โดยมีตลาดหลกัใน
ออสเตรเลีย , อเมริกา ,องักฤษ , นิวซีแลนด ์, ญ่ีปุ่ น , ประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยดว้ย 

3. Flexibles ประกอบดว้ย 3 ธุรกิจยอ่ย คือ 
    ธุรกิจท่ี 1   ธุรกิจการพิมพแ์ละลามิเนตภายใตช่ื้อบริษทั ทีเอเค แพคเกจจิ้ง จ ากดั ก าลงัการผลิตอยูท่ี่ประมาณ 

150 ลา้นเมตร/ปี 
   ธุรกิจท่ี 2  เป็นธุรกิจผลิตฟิลม์ Multilayer blown film ใชเ้ป็นวตัถุดิบผลิต Flexibles packaging รวมถึงฟิลม์

ชนิดอื่น ๆ เช่น Stretch hood , Barrier film , Shrink Film ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัล  ,  ไฮจินิกโปรดักซ์ , ผ ้าอ้อม , ผ ้าอนามัย และส่วนท่ีเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม พลาสติก มีก าลงัการผลิตประมาณ 11,500 ตนั/ปี 
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    ธุรกิจท่ี 3  ธุรกิจดิจิทลัพร้ินติ้ง เป็นธุรกิจการพิมพแ์บบดิจิทลั ดว้ยเทคโนโลยีการพิมพแ์บบใหม่ เหมือน
เคร่ือง Ink Jet ท่ีใชก้นั แต่เป็นแบบอุตสหากรรมไม่ว่าจะพิมพแ์พคเกจจิ้งกระดาษหรือพลาสติก 

  ส่วนของธุรกิจ Flexibles ตลาดหลักอยู่ในประเทศและตามด้วยตลาดส่งออกไปท่ีประเทศ
เวียดนาม , ประเทศออสเตรเลีย และมีส่งออกไปยงัประเทศองักฤษบา้ง  

4. Paper ผลิตภณัฑ์หลกั คือ ถุงกระดาษ มีก าลงัการผลิตหลกัอยู่ท่ีประเทศองักฤษประมาณ 516 ลา้นถุง/ปี มีตลาด
หลกัอยู่ท่ีประเทศองักฤษ และยงัมีการผลิตถ้วย , ชามกระดาษ ท่ีประเทศไทยด้วย ภายใต้ช่ือ บริษทั ทีเอ็มพี 
แพคเกจจิ้ง จ ากดั ตลาดหลกัอยูใ่นประเทศไทย 

 
 ส่วนของยอดขายในปี 2562 นั้น รายไดเ้ม่ือเทียบกบัปี 2561 มีการเปล่ียนแปลงพอสมควร สินคา้ท่ีเคยเป็นรายไดห้ลกั
พวกถุงหูห้ิวประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้ง จากเดิมมีสัดส่วนรายได ้21% ลดเหลือ 10% ในขณะท่ีมีสินคา้เขา้มาแทนท่ี คือ Garbage 
bags เพ่ิมขึ้นจาก 23% เป็น 28%  ถุง Soft loop ลดลงไปจาก 8% เหลือ 3% เน่ืองจากลูกคา้รายหลกัท่ีบริษทัลงทุนเพื่อผลิตให้      
มีการเปล่ียนจากถุงประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้ง มาใช ้Soft Loop Reusable มีการส่ังสินคา้ล่วงหนา้เยอะเกินไปท าให้มีสต็อกสูง แต่
ช่วงปลายปีท่ีแลว้ลูกคา้รายน้ีไดก้ลบัมาส่ังเป็นปกติและต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัแลว้  

 Flat cut bags เดิมมีน้อยมาก แต่ในปี 2562 เพ่ิมมาเป็น 4% ส่วนใหญ่น าไปเป็นถุงไลเนอร์ในกระสอบ หรือน าไปใส่
ผกัผลไมก้็ได ้ถดัมา Multilayer blown film มีสัดส่วนใกลเ้คียงเดิมท่ี 10% และ Flexible Packaging ค่อนขา้งทรงตวัจาก 15% 
ลดลงมาเหลือ 14% สัดส่วนท่ีลดลงเน่ืองจากรายไดข้องบริษทัท่ีเพ่ิมขึ้น ส่วน Paper เพ่ิมจาก 1% เป็น 5% มาจากการรับรู้
รายไดข้อง TPBI Paper ท่ีประเทศองักฤษเตม็ปี ส าหรับ Trading  เพ่ิมขึ้นมาจาก 4% เป็น 10% มาจากการรับรู้รายไดข้อง TPBI 
UK และ TPBI Australia เต็มปีเช่นกนั และสุดทา้ยผลิตภณัฑ์อื่น ๆ มีการปรับตวัลงเล็กน้อยจาก 14% เป็น 12%  โดยรายได้
รวมทั้งหมดของปี 2562 อยูท่ี่ 5,298.86 ลา้นบาท  

 ในแง่ของตลาดหลกัไม่เปล่ียนแปลงมากนกั โดยมีการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนจากการไดรั้บออเดอร์ถุงขยะจากผูค้า้
ปลีกรายใหญ่ในอเมริกา และจากการรับรู้รายไดจ้ากการซ้ือกิจการของกลุ่ม Intelipac ซ่ึงต่อมาภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น TPBI 
UK , TPBI Paper และ TPBI Australia 

 ในปี 2562 สัดส่วนของรายไดใ้นประเทศอยู่ท่ี 35% จากเดิม 40% , ออสเตรเลีย 13% ลดลงจาก 19% ส่วนท่ีลดลง
หลกั ๆ มาจากถุง Soft Loop ท่ีไดน้ าเรียนไปก่อนหนา้น้ี และในปัจจุบนัเร่ิมมีค าส่ังซ้ือกลบัเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองแลว้ , ญ่ีปุ่ นปรับ
ลดลงจาก 8% เหลือ 6% , UK ปรับเพ่ิมจาก 9% เป็น 13% , อเมริกาจาก 10% เพ่ิมเป็น 22% , พม่าทรงตวัในเชิงเปอร์เซ็นตท่ี์ 3% 
,นิวซีแลนดป์รับลดลงจาก 6% เหลือ 2% และประเทศอื่น ๆ ค่อนขา้งทรงตวัท่ี 6%  

 แต่ละหน่วยธุรกิจมีการใช้ก าลังการผลิตในเชิงของ Utilization Rate และ Capacity ดังน้ี Consumables มีอัตรา
Utilization Rate อยู่ท่ี 73.4% โดยประมาณ ซ่ึงเห็นว่ามีการเพ่ิมขึ้นจาก 65.59% ในปี 2561 ในส่วนของ Multilayer blown film 
มีอตัรา Utilization Rate อยูท่ี่ 84% เพ่ิมขึ้นจาก 79.5% ในปี 2561 ในส่วนของ Flexibles เน่ืองจากมีการขยายก าลงัการผลิตในปี
ท่ีผา่นมา อตัรา Utilization Rate จึงลดลงเหลือประมาณ 47% จากเดิม 67.23% ในปี 2561 อยา่งไรก็ตามในช่วงน้ีไดรั้บค าส่ังซ้ือ
เพ่ิมขึ้นและมีลูกค้าใหม่ ๆ พร้อมทั้งมีการพฒันาแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ เพ่ิมเติมได้หลายรายการ เพ่ือช่วยสนับสนุนผล
ประกอบการในปีน้ี และสุดทา้ย Paper เน่ืองจากการรับรู้รายไดเ้ต็มปี จึงเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาส โดยอตัรา Utilization 
Rate อยูร่ะหว่าง 70%-96% ขึ้นลงแลว้แต่ช่วงของปี แต่โดยเฉล่ียอตัรา Utilization Rate อยูท่ี่ประมาณ 80%  

 ส าหรับ Market Overview หรือตวัแปลดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาค ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัทั้งทางตรง
และทางออ้ม ส่ิงแรกคือ ราคาน ้ ามนั ในปีท่ีผ่านมามีความผนัผวน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 57 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อบาเรล และส่ิงท่ี
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สองคือ เมด็พลาสติกซ่ึงมีการติดตามอยู ่2 ชนิดหลกั คือ HDPE กบั LLDPE ตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปลายปี ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 800-1,000       
เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตนั ซ่ึงค่าเฉล่ีย HDPE อยู่ท่ี 992.29 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตนั และ LLDPE อยู่ท่ี 954.02 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั  

 ในส่วนของอตัราแลกเปล่ียนนั้น ติดตามอยู่ 3 สกุลเงินหลกัโดยสอดคลอ้งกบัประเทศท่ีบริษทัมีธุรกิจอยู่ และสกุล
เงินท่ีใชท้  าการคา้ในตลาดนั้น ๆ  

• เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินหลกัท่ีใชใ้นการท าธุรกิจ เม่ือเทียบกบัเงินบาทก็จะเห็นว่าเงินบาทมีการแข็งค่ามาก
ขึ้น ซ่ึงส่งผลไม่ดีต่อธุรกิจในภาพรวมของบริษทั ท่ีมีการส่งออกและรับรายได้เป็นดอลล่าร์ โดยค่าเฉล่ียอยู่ท่ี
ประมาณ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ่ายค่าซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐดว้ยเช่นกนั  

• เงินจ๊าด ในปีท่ีผ่านมามีทิศทางการแข็งค่าโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1,521.75 จ๊าดต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงในกรณีน้ีถือเป็น       
ด้านบวกกบัโรงงานของเราท่ีเมียนมาร์ เน่ืองจากน าเขา้เม็ดพลาสติกเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่มีการขายเป็นสินคา้
ภายในประเทศรับเป็นเงินจ๊าด หากเงินแขง็ค่าแลว้พอร์ตหลกัท่ีขายในประเทศ 80%-90% ก็จะไดรั้บประโยชน์  

• เงินปอนด์เม่ือเทียบกบัเงินบาทไทย เน่ืองจากมีการลงทุนในประเทศองักฤษ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 39.65 บาทต่อปอนด์ 
ถือว่ามีความผนัผวนพอสมควร 

สรุปผลการด าเนินงานแบบ 3 มิติ คือ รายไดร้วม , ก าไรขั้นตน้ ก าไรสุทธิ และรายละเอียดของรายได ้โดยรายไดร้วม
ปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดท้ั้งหมด 5,364 ลา้นบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ท่ี 5,011 ลา้นบาท และปี 2560 ท่ี 4,729 ลา้น
บาท ซ่ึงมีปัจจยัมาจากการควบรวมกิจการบริษทัในกลุ่ม Intelipac เขา้มาในเครือของ TPBI ท าให้มีรายไดเ้พ่ิม  

ซ่ึงสัดส่วนรายไดน้ั้นไดอ้ธิบายให้แก่ผูถื้อหุ้นไปก่อนหนา้น้ีแลว้ เห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงของรายไดก้ลุ่มสินคา้ โดย
กลุ่มของถุงขยะมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นอยา่งชดัเจน , ถุงหูห้ิวประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้งลดลงอยา่งชดัเจน และมีรายไดเ้พ่ิมเติม
จากกลุ่ม International Trading และกลุ่มธุรกิจกระดาษมากขึ้น 

 Gross Profit และ Net Profit ในปี 2562 นั้น ส่วนของ Gross Profit อยู่ท่ี 9.4% ซ่ึงมีการปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 ท่ี 
5.8% แต่ก็ยงัต ่ากว่าปี 2560 ท่ี 10.5% ในส่วนของ Net Profit ในปี 2562 บริษทัยงัขาดทุนอยู่ประมาณ 1% ซ่ึงดีขึ้นกว่าปี 2561 
ท่ีขาดทุน 4.5% แต่ต ่ากว่าปี 2560 ท่ี 4% ในแง่รายละเอียดเทียบกบัปี 2562 กบั 2561 จะเห็นว่าภาพรวมรายได ้Gross Profit , 
EBITDA และ Net Income ในภาพรวมบริษทัส่งสัญญาณของการฟ้ืนตวั ทั้งในแง่ของรายไดท่ี้เพ่ิม ผลประกอบการท่ี Gross 
Profit สูงขึ้น มีการขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 55.43 ลา้นบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษทัยงัมีผลด าเนินการขาดทุน ทางผูบ้ริหารมี
ความมุ่งมัน่ในการทรานฟอร์มและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ท าให้ปี 2562 ขาดทุนต่อหุ้นลดลงเหลือท่ี 0.08 บาท/หุ้น เม่ือเทียบ
กบัปี 2561 ขาดทุนต่อหุ้นท่ี 0.52 บาท/หุ้น  
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เปรียบเทียบดงัตารางต่อไปน้ี 

Sales 5,298.86 4,980.35 318.51 6.40%

Revenue 5,364.37 5,011.02 353.35 7.05%

Cost of Sales 4,803.38 4,692.56 110.82 2.36%

Gross Profit 495.48 287.78 207.7 72.17%

Other Income 65.51 30.67 34.84 113.60%

SG&A 577.15 506.72 70.43 13.90%

EBITDA 262.18 126.22 135.96 107.72%

Net Income -55.43 -227.25 171.82 75.61%

Net Income 

attributable to 

company's 

shareholders

-34.09 -209.13 175.04 83.70%

EPS (THB ) -0.08 -0.52 0.44 84.62%

GP Margin (%) 9.35% 5.78% 3.57% 61.76%

EBITDA Margin 

(%)
4.89% 2.52% 2.37% 94.05%

NP Margin (%) -1.03% -4.53% 3.50% 77.26%

In THB mm 2019 2018
YoY

THB mm %

 

 ขอน าเสนอกราฟแสดงปัจจยับวกและปัจจยัลบ เร่ิมจากการขาดทุนสุทธิเม่ือส้ินปี 2561 รายไดก้ารขายเป็นปัจจยับวก 
, ตน้ทุนการขายต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น , SG&A เพ่ิมขึ้น โดยหลกั ๆ จากกลุ่มบริษทัในประเทศองักฤษและประเทศออสเตรเลีย มี
การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตลอดทั้งปี ท าให้ SG&A เพ่ิม ส าหรับ Other Incomes ไม่มีผลอะไรมากนกั  

 Profit and Loss from FX การบริหารค่าเงินเป็นปัจจยับวกประมาณ 41 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมขึ้นประมาณเกือบ    
24 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยงัมีการลงทุนท่ีต่อเน่ืองจากปี 2560 ซ่ึงอยู่ในแผนของการทรานฟอร์มของบริษทั Corporate Tax 
เขา้มาสนับสนุนประมาณ 22 ลา้นบาท โดยเบ็ดเสร็จท าให้ผลประกอบการของบริษทัขาดทุนไป 55.429 ลา้นบาท ดงักราฟ
ต่อไปน้ี 

 



                        หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564      ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 
 

 เม่ือดูความแข็งแรงของงบดุลบริษทัในภาพรวม อตัราการก่อหน้ีของบริษทัไม่ไดอ้ยู่ในเกณฑ์สูงจนน่ากงัวล โดย 
Gross Debt to Equity อยูท่ี่ 0.70 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ี 0.76 , Net Debt to Equity อยูท่ี่ 0.63 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ี 0.66 , Current 
Ratio อยู่ท่ี 1.02 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ี 1.13 ตวัน้ีเราดูแลใกลชิ้ดและมีความระวงัให้อยู่ในระดบัท่ีดี เพื่อรักษาสภาพคล่องของ
บริษทั , Cash On Hand อยู่ท่ี 154 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ี 248 ลา้นบาท ลดลงเน่ืองจากใชใ้นการลงทุนและค่าใช้จ่าย
ของบริษทั ดงันั้น ในภาพรวมของบริษทัอตัราการก่อหน้ียงัไม่ไดสู้ง ความแข็งแรงของงบการเงินยงัอยู่ในเกณฑ์ดี ผูบ้ริหาร
ทราบดีว่าปัจจยัหลกัคือการท าก าไร เพื่อท าให้บริษทัมีสถานภาพทางการเงินท่ีแขง็แรงขึ้น  

 TPBI 2020 Outlook   

• Consumables  ด าเนินการต่อเน่ืองในการทรานฟอร์มบริษัท ลดการผลิตถุงประเภทใช้คร้ังเดียวทิ้ง มาผลิต 
ถุง Reusable Bags , เพ่ิมถุงขยะและอ่ืนๆ โดยเร่ิมเห็นผลจากการท่ีงบเฉพาะกิจการของบริษทัเร่ิมกลบัมามีก าไร  

• Flexibles โฟกสัท่ีการเพ่ิมยอดขายในกลุ่มธุรกิจใหม่/ลูกคา้ใหม่ เพื่อตอบโจทยใ์นส่วนท่ีมีการขยายก าลงัการผลิต 
และเนน้การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• Paper  ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ใช้ได ้ในปีท่ีผ่านมามีการขยายก าลงัการผลิต เน้นเร่ืองเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การผลิตเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีเพ่ิมมากขึ้น  

• Global Trading เน้นใช้ความช านาญในการคา้ระหว่างประเทศ การ Sourcing เปิดโอกาสให้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดย
กลุ่มบริษทัเองและผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีไม่ไดผ้ลิตโดยบริษทัมาขยายยอดขายต่อไป  
 

หลงัจากนั้นไดใ้ห้ขอ้มูลเพ่ือย  ้าถึงจุดยืนตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันของกลุ่มบริษัท TPBI  
 บริษทัมีการก าหนดแนวทางปฏิบติั การบริหารกิจการบนพ้ืนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการ
ก ากบัดูแลกิจการ และปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 ปัจจุบนับริษทัก าหนดบทลงโทษ แก่ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดบทบญัญติัของกฎหมาย  
 ในปี 2562 บริษทัจดัอบรมเก่ียวกบันโยบายและแนวทางการปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้แก่พนกังาน
ผา่นโปรแกรมทบทวนความรู้ประจ าปี พนกังานท่ีไดผ้า่นการอบรมแลว้ทั้งส้ิน 80% ของจ านวนพนกังานทั้งหมด  
 
พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและ 
   การเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2562 
การลงมต ิ   วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ                                 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม 
 
คุณศิริพร ขัตตพงษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)   
ถาม    Covid-19 ส่งผลกระทบอยา่งไรกบับริษทับา้ง 
ตอบ    (ประธานฯ) เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการใชเ้วลาทบทวนกนัมากพอสมควร โชคดีท่ีในภาพรวมบริษทัไดรั้บ

ผลกระทบในทางบวก จากนั้นขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พูดถึงสภาพธุรกิจในปัจจุบนัให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบ  
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(คุณสมศกัด์ิ) จากวิกฤตโรคระบาดท าให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป คนตอ้งอยูบ่า้นส่ังอาหาร
มาทานท่ีบา้น ท าให้มีการใช้แพคเกจจิ้งเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นไดช้ัด หากติดตามข่าวมีขอ้มูลอ้างอิงจาก
กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม บรรจุภณัฑ์ถูกใช้เพ่ิมขึ้น 15% ในโหมดการขนส่งอาหารมาทานท่ี
บา้น ท าให้เกิดของเหลือใชห้รือขยะมากขึ้น จึงท าให้ถุงขยะขายดีขึ้น มีถุงขยะบางรายการมียอดการส่ังซ้ือ
เขา้มาเกินกว่าก าลงัการผลิต จนตอ้งหาพนัธมิตรทางธุรกิจมาช่วยเสริมให้สามารถรองรับความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้หาก Covid-19 หมดไปแลว้ ยงัมีความตอ้งการสูงแบบน้ีหรือไม่ โดยส่วนตวัเช่ือว่าไม่สูงเท่าน้ี 
แต่ไม่ต ่ากว่าเดิม คาดการณ์ว่าอาจสูงกว่าปกตินิดหน่อย เพราะพฤติกรรมคนเปล่ียนแปลงไปแลว้  
ถุงหูห้ิวท่ีเคยลดลงไปตอนน้ีมีค าส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้น ในบางรัฐของอเมริกาท่ีจะเลิกใชถุ้งหูห้ิว เม่ือมีเหตุการณ์ 
Covid-19 จึงชะลอเร่ืองน้ีออกไปก่อน เน่ืองจากการใชถุ้งซ ้ าหรือใชถุ้งผา้ มีโอกาสท าให้เกิดการติดต่อของ
โรคได ้ท าให้อเมริกามีค าส่ังซ้ือถุงหูห้ิวเพ่ิมขึ้น ในส่วนของ Flexibles มีการส่ังซ้ือมากขึ้น ลูกคา้เพ่ิมขึ้น มี
การท าผลิตภณัฑ์ท่ีมีการต่อยอดขึ้นไป โดยภาพรวม Covid-19 ไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบแต่เป็นแง่บวก
มากกว่า    

    
วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และได้
จดัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 39 ก าหนดให้บริษทัจะตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของ
รอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าท่ี  
ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระส าคญัเก่ียวกบั  งบการเงินให้ท่ีประชุมรับทราบ 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) 

 
พธิีกร  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี รวมถึง
ไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

การลงมต ิ  วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม และไดแ้จง้ว่ามีผูถื้อหุ้นส่งค าถามมาล่วงหน้า 
     ทางอีเมล ์ir@tpbigroup.com  
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คุณ jirakiat@gmail.com 
ถาม  ค่าใชจ้่ายในการบริหารของปี 2562 ท่ีเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ราว ๆ 130 ลา้นบาทมาจากสาเหตุใดครับ 
ตอบ            (ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน) ตามท่ีรายงานไปแลว้ในวาระท่ี 2 เร่ืองค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นนั้นโดยหลกั ๆ เกิด 

   จาก การท่ีบริษทัเขา้ซ้ือกิจการบริษทัในกลุ่ม Intelipac เขา้มาในเครือของ TPBI  
 
คุณศิริพร ขัตตพงษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) 
ถาม    ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2562 ท่ี 101 ลา้นบาท โดยท่ีรายไดจ้ากการขาย 3,900 กว่าลา้นบาท และงบเฉพาะ

กิจการปี 2562 ก าไร 21 ลา้นบาท แต่งบการเงินรวมขาดทุนนั้นเกิดจากบริษทัยอ่ยใด 
ตอบ    (ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน) ในภาพรวมของปีท่ีผ่านมา TPBI งบเด่ียวมีก าไร แต่บริษทัย่อยคือ T.A.K. 

เป็นบริษทัหลกัท่ีท าให้ผลประกอบการขาดทุน และอีกส่วนหน่ึงมาจาก TPBIMS ท่ีประเทศเมียนมา  
ส าหรับ TPBI UK ท่ีประเทศองักฤษไม่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ขาดทุน ส าหรับในปีน้ีเร่ิมเห็นแนวโนม้ท่ีดี
ขึ้น อยูใ่นแผนงานท่ีจะท าให้บริษทัยอ่ยกลบัมาสนบัสนุนผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น  

 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ปรากฎผลนบัคะแนนเสียง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติไดด้งัน้ี 

 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 324,979,102 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (86 ราย) 324,979,102 100.0000 

 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมติังบการเงินของ

บริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2562 เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 
 ตามมาตรา 115 และมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44, 45 ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และก าหนดให้บริษทั
ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษทัอาจจะก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนด
ขา้งตน้ได ้ 
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หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดงักล่าว มาใชเ้พื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษทั
ต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่เกินกว่าก าไรสะสมของงบการเงิน  
 ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 21,642,957 บาท ตามงบเฉพาะกิจการ ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบับริษทั  
ขอ้ 44, 45 บริษทัจึงไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 1,687,990 บาท จึงท าให้ ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีเงินทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็น จ านวน 41,687,990 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ครบตามจ านวนขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนด (ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) 
ทั้งน้ี เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวั บริษทัจึงงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพื่อ
ส ารองไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทั 
 
พธิีกร          คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรส าหรับ  
  ผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล  โดยมี 
  รายละเอียด ดงัน้ี 

-  จดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5    
   ของก าไรสุทธิประจ าปี คิดเป็นเงิน 1,687,990 บาท  
-  งดการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัยงัอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวั และเพ่ือส ารองไวเ้ป็น 
    ทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทั (การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจาก        
    ตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น) 

การลงมต ิ     วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงขอให้       
ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ       
งดการจ่ายเงินปันผล ปรากฎผลนบัคะแนนเสียง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติไดด้งัน้ี 

 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 324,979,102 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (86 ราย) 324,979,102 100.0000 

   
มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
  ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล   
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วาระท่ี 5      พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17  ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น กรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

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

11 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ี
สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงตอ้งมีคุณสมบติั
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเร่ืองความสามารถในการให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการ   สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 

 
 
 
 

  ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 3 ท่าน ผูซ่ึ้งได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลท่ีผ่านกระบวนการ
กลัน่กรอง และพิจารณาอยา่งรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั และเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระ ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
ประธานท่ีประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ขอเชิญกรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียทั้ง 3 ท่าน ออก
จากท่ีประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จส้ิน  
พธิีกร              คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และเสนอจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามนโยบายการสรรหากรรมการแลว้เห็นว่า กรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง  
  1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ      กรรมการอิสระ 
  2. นายวิชยั บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
  3. นายกมล     บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
 

 1. นายปริญญา   ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ 
 2. นายวิชยั บริสุทธนะกุล      กรรมการ 

 3. นายกมล     บริสุทธนะกุล      กรรมการ 
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ซ่ึงเป็นกรรมการรายเดิมท่ีตอ้งออกตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
การลงมติ      วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)  

เสนอต่อประธานท่ีประชุมว่า ในวาระเลือกตั้งกรรมการตอ้งส่งใบคะแนนทุกความเห็น โดยให้พิธีกรขาน
ช่ือกรรมการทีละท่าน และให้ส่งบตัรลงคะแนนทุกความเห็น ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
เพ่ือด าเนินการให้ถูกตอ้ง จนครบทั้ง 3 ท่าน และรวบรวมคะแนนในระหว่างท่ีผลคะแนนยงัไม่ออก ให้
ด าเนินการประชุมในวาระท่ี 6 ต่อไปจนกว่าคะแนนจะออกมา แลว้จึงประกาศว่ากรรมการแต่ละท่านได้
คะแนนเท่าไหร่     จึงเชิญกรรมการกลบัเขา้มาในห้องประชุมเพื่อความรวดเร็วและถูกตอ้ง  

ประธานในท่ีประชุม เห็นชอบและแจง้แก่พิธีกรให้ด าเนินการตามขอ้เสนอดงักล่าว 
พธิีกร    ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระ ประจ าปี 2563 เป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบตัรลงคะแนนทุกความเห็น โดยเร่ิมจาก เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย และ งดออกเสียง ปรากฏผลนบัคะแนนเสียงซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 

นายปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ  

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 324,054,102 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (86 ราย) 324,054,102 100.0000 

  
นายวิชัย บริสุทธนะกุล  กรรมการ  

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 266,469,702 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (86 ราย) 266,469,702 100.0000 
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นายกมล บริสุทธนะกุล  กรรมการ 

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 291,492,402 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (86 ราย) 291.492,402 100.0000 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการ

ทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายปริญญา ศนิวารวรุณ , นายวิชยั บริสุทธนะกุล และนายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระ ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  ไดแ้ละเชิญทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้สู่ท่ี
ประชุม 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 

2562  
   ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้น
ให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
   ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 และการจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการ
ของบริษทัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติังานของกรรมการ โดยจากการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2562 
  
ประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให้คุณปริญญา ศนิวารวรุณ (ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) รายงาน
รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนสักรรมการประจ าปี 2562 ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  รายงานต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยบริษทัอยู่ระหว่างฟ้ืนตวั จึงขอเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ยงัคงเท่ากบัปี 2562 และเน่ืองดว้ยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทั 
ภิบาลเขา้ท าหน้าท่ีกรรมการชุดใหม่ จึงขอเสนอค่าตอบแทนเพ่ิมเติมในปีน้ี และส าหรับโบนสักรรมการอิสระ พิจารณาดว้ย
เหตุผลเช่นเดียวกันจึงของดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2562  ดงัน้ี   
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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 

 
 
ต าแหน่ง 

โบนัส ปี 2561 โบนัส ปี 2562 

กรรมการอิสระ งดจ่ายโบนสั งดจ่ายโบนสั 
ทั้งน้ี ในปี 2562 และปี 2563 ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนสัประจ าปี ซ่ึง
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บโบนสัในฐานะกรรมการบริษทั 
 
พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาโดยผา่นการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 

 ค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ             วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น                        
                               ซ่ึงมาประชุม 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงขอให้       
ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 2562 
ปรากฏผลนบัคะแนนเสียงซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 
                              

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 324,979,102 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (86 ราย) 324,979,102 100.0000 
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มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  มีมติอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และงดจ่ายโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

 
วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกรอบปี
บญัชี และคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษทัและบริษทัย่อย (ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยนั้นสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั)  

              โดยเห็นว่าผูส้อบบญัชีดงักล่าว มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพและไดป้ฏิบติัหน้าท่ี
ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบัญชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ เห็นว่ามีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ
ท่ีเสนอ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 
ประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให้ คุณธันวา เลาหศิริวงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานอตัราค่าบริการของ
บริษทัผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ให้แก่ท่ีประชุมรับทราบ  

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

(ไม่รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจากการตรวจสอบบญัชีและค่าบริการอื่นๆ โดยก าหนดเบิกจ่ายตามจริง) 

พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ี  
   ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ 

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

โดยก าหนดให้ผู ้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงข้า งต้น เ ป็นผู ้ท  าการตรวจสอบบัญ ชี  และแสดง                                                                       
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย
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มาแลว้เป็นเวลา 1 ปี โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ่ายจริง 

การลงมติ           วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงขอให้          
ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนด      
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ปรากฏผลนบัคะแนนเสียงซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 
  

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 324,979,102 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (86 ราย) 324,979,102 100.0000 

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีจาก บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติ
กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 โดยก าหนดให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงข้างต้นเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งน้ีไม่
รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวเน่ืองจาก     การสอบบญัชีโดยก าหนดเบิกจ่ายตามจริง 

 
วาระท่ี 8        พจิารณาอนุมัติเพิม่วัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 2 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจ านวน  

1 ข้อ เพ่ือให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน   
               เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยและรองรับการประกอบธุรกิจใหมข่อง

บริษทัในอนาคต จึงมีความจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะตอ้งเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั จ านวน 2 ขอ้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

               “ขอ้ 25 ประกอบกิจการคา้ของเก่า รับซ้ือ ประมูลของเก่า คดั แยก ของเก่า ตลอดจนรีไซเคิลของเก่าทุกชนิด” 
“ขอ้ 26 ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต น าเขา้ ส่งออก และคา้วตัถุดิบส าหรับเยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษ 
แผน่กระดาษ แปรรูปกระดาษ พิมพก์ระดาษ บรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีท าจากกระดาษ กระดาษ
เวียนท าใหม่ (Recycle) ตลอดจนบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มทุกชนิด” 
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  และเน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงไดด้ าเนินการน า
เศษพลาสติกเก่าท่ีผ่านการใช้งานจากผูบ้ริโภค (Post-Consumer Plastic Scrap) มารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก (Recycle Resin)      
เพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ บริษทัจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัจ านวน 1 ขอ้ คือ ขอ้ 21 โดยมี
รายละเอยีด ดงัน้ี 

วตัถุประสงคเ์ดิม วตัถุประสงคข์อแกไ้ข 
(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจน
รับจา้งหลอม ขึ้นรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติก ตลอดจนผลิตภณัฑ์
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

(21) ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจน
รับจา้งหลอม ขึ้นรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติก ตลอดจนผลิตภณัฑ์
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประกอบกิจการรีไซเคิลเศษพลาสติก
เก่า 

 
พธิีกร   คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเพ่ิมวตัถุประสงคข์อง

บริษทั จ านวน 2 ขอ้ และแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัจ านวน 1 ขอ้ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจ
ในปัจจุบนั  และรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ในอนาคต และเห็นสมควรให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัหรือประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบจากประธานเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายการเงินใน    การจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อกระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ข
และเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพ่ือให้สามารถจด
ทะเบียนได ้

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงขอให้          
ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติัเพ่ิมวตัถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 2 ขอ้ และแกไ้ขวตัถุประสงค์ของบริษทัจ านวน 1 ขอ้ 
เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั  ปรากฏผลนบัคะแนนเสียงซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 

  

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 324,979,102 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (86 ราย) 324,979,102 100.0000 

 
มตท่ีิประชุม       ท่ีประชุมโดยเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน มีมติอนุมติัเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั จ านวน 2 ขอ้ และแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัจ านวน 
1 ขอ้ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั    
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วาระท่ี 9       พจิารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 3. เพ่ือเพิม่วัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 2 ข้อ       
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัจากเดิมจ านวน 24 ขอ้ เป็น 26 ขอ้ บริษทัจึงมีความ

จ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 3 โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ี 

“ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 26 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” 
 
พธิีกร  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 3. เพื่อเพ่ิมวตัถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 2 ขอ้ และเห็นสมควรให้บุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อ
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนาย
ทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได ้

การลงมติ              วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงขอให้          
ผูถื้อหุ้นโปรดพิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3. เพ่ือเพ่ิมวตัถุประสงค์ของบริษทั จ านวน 2 ขอ้ 
ปรากฏผล  นบัคะแนนเสียงซ่ึงสามารถสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 

  

มต ิ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 324,979,102 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (86 ราย) 324,979,102 100.0000 

  
มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมโดยเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน มีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. เพ่ือเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั จ านวน 
2 ขอ้ 

 
วาระท่ี 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดสนับสนุน เพ่ือบรรจุให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใชโ้อกาสน้ีให้
ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอแนะเพ่ิมเติม ไดโ้ปรดแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  
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คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)  
ไดก้ล่าวช่ืนชมการจดังานในวนัน้ีและอย่าลืมเร่ืองการลงมติทุกความเห็นในวาระเลือกตั้งกรรมการและ
คาดหวงัว่าปีหนา้จะมีการจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น และขอให้ผูถื้อหุ้นปรบมือแสดงความยินดีแก่กรรมการ
ท่ีไดรั้บการอนุมติัให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ และเสียงปรบมือเม่ือสักครู่ถือเป็นฉนัทานุมติัให้กรรมการ
ใหม่ท างานหนักขึ้น ปีหน้าหวงัว่ามาประชุมแลว้จะไดรั้บโบนัส คงไม่บอกว่าเก็บเงินไวส้ ารองในการ
บริหารงานอีกและไดใ้ห้ขอ้มูลแก่ท่ีประชุมว่าเม่ือวานไดม้าประชุมในแถบน้ี พบว่าองคป์ระชุมเกือบไม่
ครบ จึงตอ้งเดินทางมาประชุมเพื่อช่วยตลาดทุน ช่วยบริษทัจดทะเบียน หากจดัประชุมใหม่ตอ้งใช้เงิน
หลายแสน แต่พบว่าทางน้ีครบองคป์ระชุมแลว้  

ถาม เร่ืองราคาน ้ามนัต ่าจนเกินคาด บริษทัไดป้ระโยชน์จากราคาน ้ามนัท่ีต ่ามากหรือนอ้ย อยา่งไร  
ตอบ  (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) หลายท่านคิดว่าราคาน ้ามนัขึ้นพลาสติกขึ้น น ้ามนัลงพลาสติกลง อยากเรียนให้

ทราบว่าไม่ไดข้ึ้นตรงกนั น ้ ามนัผ่านแค่ขั้นตอนเดียวจากน ้ามนัดิบกลัน่ออกมาเป็นน ้ ามนั แต่พลาสติกจาก        
โรงกลัน่แลว้ตอ้งผา่นขั้นตอนอีก ก่อนออกมาเป็น Ethylene , Propylene ซ่ึงเป็นวตัถุดิบที่น าไปท าเป็นเมด็
พลาสติก ซ่ึงมีหลายขั้นตอนโรงงานเหล่าน้ีท างานประมาณปีคร่ึงถึง 2 ปี ตอ้งปิดเพื่อซ่อมบ ารุงประมาณ 45 
วนั ท าให้ก าลงัการผลิตหายไป บางคร้ังขายดีไม่ปิดซ่อมบ ารุงก็อาจเกิดอุบติัเหตุขึ้นมา บางคร้ังเคร่ืองยงัดี
อยูแ่ต่ปิดเคร่ือง หรือลดก าลงัการผลิตจาก 100% เดินเคร่ืองแค ่30% ก็ท าให้ของนอ้ยลง โดยสรุปขอตอบวา่
ไม่ไดอิ้งกนัโดยตรงมากนกั แต่มีทิศทางไปในทางเดียวกนั คือน ้ ามนัลงมีโอกาสท่ีเม็ดพลาสติกลง แต่มี 
Lead Time ประมาณ 1-2 เดือน และขึ้นอยูก่บัการเดินการผลิตของโรงงานผูผ้ลิตเมด็พลาสติกดว้ย สรุปคือ
เป็นบวกถ้าราคาน ้ ามันลง หากเรามีสินค้าส าเร็จรูปท่ีมีสัญญาแบบก าหนดราคาขายไวแ้ล้ว อนันั้นได้
ประโยชน์อยา่งมาก แต่หากราคาขายปรับตามวตัถุดิบ ราคาขายปรับลงวตัถุดิบปรับลงก็ไม่กระทบ  

 
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย)  

 ไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเร่ืองเงินจ๊าดท่ีลงทุนในประเทศเมียนมา ในอดีตท่ีผา่นมาหลายประเทศกลวั
มาก ฝากฝ่ายการเงินให้ติดตามเร่ืองค่าเงินจ๊าดเป็นสาระส าคญั มีอะไรป้องกนัไดใ้ห้ป้องกนั เวลาเขาจะลด
ค่าเงินจ๊าดจะไม่ค  านึงถึงอะไร มีก าหนดอตัราแลกเปล่ียนแบบก้าวกระโดดใต้ดินและบนดินต่างกัน
มหาศาล โดยไดเ้ตือนหลายบริษทั ท าอะไรอย่าประมาทหรือมัน่ใจจนเกินไป เพราะเงินจ๊าดในประเทศ
เมียนมาเป็นเร่ืองน่าห่วง และขอให้ทุกคนผา่นพน้วิกฤต Covid-19 ตอนน้ีกงัวลเร่ืองการประชุมของบริษทั
จดทะเบียน ฝากขอบคุณและอ านวยพรให้ทุกท่านผ่านพน้ไปไดอ้ยา่งแขง็แรง โชคดีครับที่เราไดม้าพบกบั
สงครามโรคคร้ังท่ี 3 จริง ๆ 

 
พธิีกร  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการไดก้ล่าวปิดการประชุม 
ประธานในท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเสียสละเวลาและเส่ียงภยัสุขภาพมาร่วมประชุมในวนัน้ี และกล่าวให้
ขอ้มูลกบัท่ีประชุม 2 เร่ือง เร่ืองแรก คือเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ใน 2 ปีท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บผลกระทบโดยออ้มจากเร่ืองน้ีมาก เป็น
เร่ืองของอุตสาหกรรมพลาสติกทัว่โลก ซ่ึงเราไม่ไดล้ะเลยจริง ๆ และพลาสติกก็ยงัเป็นส่ิงจ าเป็น ท่ีผ่านมายกัษใ์หญ่ของโลก
ไม่ให้ความเอาใจใส่เร่ืองขยะ เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงมีส่วนเป็นอย่างมากทั้งให้ความร่วมมือกบัรัฐบาลระดบัประเทศและ
ทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัการเร่ืองรีไซเคิลขยะพลาสติก เรามีโครงการ “วน” ส่งเสริมให้คนน าขยะพลาสติกกลบัมารีไซเคิล แลว้รับซ้ือ
พลาสติกน าเงินไปบริจาคให้การกุศล   
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 เร่ืองสุดทา้ย คือ ในคร้ังน้ีจดัการประชุมท่ีบริษทั เน่ืองจากความตั้งใจจะเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้เย่ียมชม
กิจการ แต่เน่ืองจากมีปัญหาเร่ือง COVID -19 จึงต้องขออภยัมา ณ ท่ีน้ี ซ่ึงในปีหน้าทางคณะกรรมการตั้งใจว่า จะจัดการ
ประชุม ณ ส านกังานใหญ่แห่งน้ีอีก และจะเชิญผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ว่าหากมีเวลา เม่ือเสร็จส้ินการประชุมจะขอพาเขา้ชมกิจการ
ในพ้ืนท่ี ๆ สามารถเปิดให้ดูได ้และขอขอบคุณทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
 
          (นายบรรจง  จิตตแ์จง้) 
              ประธานกรรมการ 
 
         
        
         (นางสาวดวงพร วงษท์พั) 
               เลขานุการบริษทั 
             ผูบ้นัทึกการประชุม 
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ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
 
 

ช่ือ – นามสกุล    นายบรรจง จิตต์แจ้ง   
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  28 เมษายน 2561  

อายุ 72 ปี  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล University of Akron, USA 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 7 ปี 2544    

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 1 ปี 2550  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร DCP Refresher Course  (ReDCP) รุ่นท่ี 5 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 7 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 3 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร DCP Update (DCPU) รุ่นท่ี 1 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 1 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 7 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Executive Forum on Competitiveness (EFC) ปี 2561 สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร Innovation trip to Japan  ปี 2561 สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร National Director Conference “Rising Above Disruptions”  ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee Forum “Audit Committee in the Age of disruption” ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Asian Financial Forum ปี 2562 โดย Hong Kong Trade Development Council ประเทศฮ่องกง 
- หลกัสูตร Australian Governance Summit ปี 2562 ท่ี Sydney, Australia โดย Australian Institute of Company Directors 
- หลกัสูตร National Director Conference “Boards of the Future”  ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง)  

- 2557 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

- 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai IOD) 

- 2558 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

- 2551 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ  

  บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- 2550 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / กรรมการก าหนด 

  ค่าตอบแทน บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอื่น -  บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai IOD) 
  -  สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษทั - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี   (วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563  การประชุมคณะกรรมการบริษทั :    6 / 6  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.368 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 

 

คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือ 

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

ผา่นมา) 

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/ให้กูย้ืมเงิน) 

❑   เป็น ❑   ไม่เป็น 

4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการดว้ยกนั       ❑   มี    ❑   ไม่มี 
  

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

นายบรรจง จิตต์แจ้ง  เป็นบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ

ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้น

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายบรรจง 

จิตต์แจง้ จะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควร

น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายบรรจง จิตต์แจง้ กรรมการรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ช่ือ – นามสกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกลุ   

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  

  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ(Flexibles)  

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  28 เมษายน 2561  

อายุ 39 ปี  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, USA 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 210 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

- หลกัสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) “Enhancing the Competitiveness of Thai Companies” รุ่นท่ี 5  

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ร่วมกบั International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง)  

- 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ (Flexibles) 

  (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั) บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน)   

- 2563- ปัจจุบนั  กรรมการ TPBI UK Assets Ltd.  

- 2561- ปัจจุบนั กรรมการ TPBI UK Ltd.  

- 2561- ปัจจุบนั กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.  

- 2561- ปัจจุบนั กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd. 

- 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO., LTD. 

- 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

- 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั 

- 2561 – 2563  กรรมการ TPBI Paper Ltd. 

- 2558 – 2562 กรรมการ บริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลยี จ ากดั 

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

 

 

 

ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  

• บริษทัจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -  TPBI UK Assets Ltd.   -  TPBI UK Ltd. 
- TPBI Australia PTY Ltd.  -  Reynards Food Packaging Ltd. 

- TPBI & MYANMAR STAR CO., LTD. -  บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั 

- บริษทั ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษทั - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง – 

 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี   (วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563  การประชุมคณะกรรมการบริษทั :   6 / 6  คร้ัง 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   :   4 / 4  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.053 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 

คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

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

ผา่นมา) 

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 

นายศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ

ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้น

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายศกัด์ิสิทธ์ิ 

บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และไม่มีผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นายศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกุล

กรรมการรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ช่ือ – นามสกุล นายสิทธิชัย บริสุทธนะกลุ    

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

(Consumables)  

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  28 เมษายน 2561 

อายุ 38 ปี  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม  

- ปริญญาโท สาขา Supply Engineering and Logistics University  

of Warwick, UK. 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 171 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง)  

- 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ  (Consumables)  

  (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั) บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

- 2563 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั ไทยโปรดกัท ์โคท้ติ้ง อินดสัทรี จ ากดั 

- 2563 – ปัจจุบนั  กรรมการ TPBI UK Assets Ltd. 

- 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ TPBI UK Ltd.  

- 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ TPBI Australia PTY Ltd.  

- 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ Reynards Food Packaging Ltd. 

- 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ TPBI & MYANMAR STAR CO., LTD. 

- 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั   

- 2561 – 2563  กรรมการ TPBI Paper Ltd.  

- 2558 – 2562 กรรมการ บริษทั ไทยเยอรมนัรีไซเคิลเทคโนโลยี จ ากดั 

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

 

 

 

 

 

 

ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง -  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - บริษทั ไทยโปรดกัท ์โคท้ติ้ง อินดสัทรี จ ากดั 
- TPBI UK Assets Ltd.   - TPBI UK Ltd. 

- TPBI Australia PTY Ltd.  - Reynards Food Packaging Ltd. 

- TPBI & MYANMAR STAR CO., Ltd. - บริษทั ทีเอเค แพค็เกจจิ้ง จ ากดั 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษทั   - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี   (วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 6 / 6  คร้ัง 

- การประชุมคณะกรรมการความเส่ียง : 4 / 4  คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.036 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 

คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

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

ผา่นมา) 

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   

นายสิทธิชยั บริสุทธนะกุล เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ

ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัครบถว้น

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่า นายสิทธิชัย 

บริสุทธนะกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล 

กรรมการรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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ช่ือ – นามสกุล นางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ  

ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

อายุ 59 ปี  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม -  

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- หลกัสูตร Remuneration Management, Hay group 

- หลกัสูตร Entrepreneurship & Innovation Program, IESE Business School 

- หลกัสูตร Advance Management Practice, IESE Business School 

- หลกัสูตร Basics in International Management, Henkel Academy 

- หลกัสูตร Top Step Leadership Management I II III, V Challenge 

- หลกัสูตร Unleash the Power Within, Tony Robbins 

- หลกัสูตร Compliance Training Workshop  

- หลกัสูตร Professional Selling Skills, MHI Global 

 

ประสบการณ์ท างาน 

- 2559 – 2563  ผูจ้ดัการทัว่ไป (อาเซียน) Kimberly-Clark Professional  

- 2556 – 2558  กรรมการผูจ้ดัการ (APAC) Infiana (เดิมช่ือ Huhtamaki Films)  

- 2533 – 2555  ประธานประเทศไทย Henkel  

- 2531 – 2532  หวัหนา้งานขาย East Asiatic  

- 2528 – 2530  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย Creation Center  

     

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  

• บริษทัจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษทั - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

 

 

 

ประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  -ไม่มี- 

 

คุณสมบัติเพิม่เติมส าหรับกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

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

ผา่นมา) 

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 

นางสาวชมัยพร เอ้ือไพโรจน์กิจ เป็นบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่าง

รอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ว่าเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแล้วว่า 

นางสาวชมัยพร เอ้ือไพโรจน์กิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณา

แต่งตั้ง นางสาวชมยัพร เอ้ือไพโรจน์กิจ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
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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 

  

 
 
 

 

 



     หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564      ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 6 

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

46 
 

เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

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 2564 ในวนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 24, 2021 at 10.00 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. 

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 

1/2 
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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.  

2/2 
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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 2564 ในวนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 24, 2021 at 10.00 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

1/5 
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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 2563 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 
 Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจำรณำอนุมัติงดจัดสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและ

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

year 2020 to be a reserve fund as prescribed by law and 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) นายบรรจง  จิตตแ์จง้  (Mr. Banchong  Chittchang)____________     
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมการ (Name) นายศกัด์ิสิทธ์ิ  บริสุทธนะกลุ  (Mr. Saksit  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมการ (Name) นายสิทธิชยั  บริสุทธนะกุล  (Mr. Sittichai  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำรบริษัทจำก 9 ท่ำน เป็น 10 ท่ำน 
Agenda 6 To consider and approve the increase of the number of directors from 9 to 10 directors. 

 (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 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ จ ำนวน 1 ท่ำน 
             Agenda 7 To consider and approve the appointment of a new director for the Company. 

 (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 พิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยช่ือและจ ำนวนกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the name list and number of the authorized signatories on behalf of the  
   Company. 

     (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 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 และโบนัสกรรมกำรอิสระประจ ำปี 2563 
Agenda 9 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2021 and Bonus of Independent Directors 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 10 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
Agenda 10 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor’s 

remuneration of auditor for the year 2021. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วำระที่ 11 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

 Agenda 11 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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อ
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 2564 ในวนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 24, 2021 at 10.00 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. 

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

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 
 

5/5 





ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 7                                  หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564      

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

57 

 

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 2564 ในวนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday 
April 24, 2021 at 10.00 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. 

 
 
 
 
 
 
 

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 2563 

 Agenda 1 To consider and acknowledge the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
 Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report of the performance of the Company 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 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ

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

year 2020 to be a reserve fund as prescribed by law and 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) นายบรรจง  จิตตแ์จง้  (Mr. Banchong  Chittchang)____________     
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   2)   ช่ือกรรมการ (Name) นายศกัด์ิสิทธ์ิ  บริสุทธนะกลุ  (Mr. Saksit  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve    ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 
 
   3)   ช่ือกรรมการ (Name) นายสิทธิชยั  บริสุทธนะกุล  (Mr. Sittichai  Borrisuttanakul)  
           เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove    งดออกเสียง / Abstain 

 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน 
Agenda 6 To consider and approve the increase of the number of directors from 9 to 10 directors. 

 (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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 ท่าน 
             Agenda 7 To consider and approve the appointment of a new director for the Company. 

 (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 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the name list and number of the authorized signatories on behalf of the  
   Company. 

     (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 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนัสกรรมการอิสระประจ าปี 2563 
Agenda 9 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2021 and Bonus of Independent Directors 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 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda 10 To consider and approve the appointment of the Certified Auditor and the determination of the Company Auditor’s 

remuneration of auditor for the year 2021. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 11 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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งต้น 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. 
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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 2564 ในวนัเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Saturday April 24, 2021 at 10.00 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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   ช่ือ นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา 

  ต ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรรมการตรวจสอบ /  

   ประธานกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล /  

   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

  อำยุ 52 ปี 

  ท่ีอยู่ 222/58  หมูท่ี่ 5  ต าบลบางรักนอ้ย   

   อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  11000 

 

  กำรมีส่วนได้เสียพเิศษในวำระกำรประชุม  

   วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารอง 

    ตามกฎหมายและอนุมติัจ่ายเงินปันผล  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 1 ท่าน  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2563   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   

 

  

 

 

 

 

 

ข้อมูลกรรมกำรอสิระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในกำรประชุม 
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ช่ือ  นายปริญญา ศนิวารวรุณ 

ต ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  

กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 

อำยุ 61 ปี 

ท่ีอยู่ 91/846 ซอยนวลจนัทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจนัทร์  

   เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230 

 

กำรมีส่วนได้เสียพเิศษในวำระกำรประชุม  

   วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารอง 

    ตามกฎหมายและอนุมติัจ่ายเงินปันผล  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 1 ท่าน  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงรายช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการอิสระประจ าปี 2563   

    :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

   วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564  :  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

  

         

    
  

  
 

 

 

 

 

ข้อมูลกรรมกำรอสิระท่ีเป็นข้อมูลกรรมกำรอสิระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในกำรประชุม 
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คุณสมบัตกิรรมกำรอิสระ 

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

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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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. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท 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 07.30 – 10.30 น. 

❖ ผูถื้อหุ้นท่ีเดินทางดว้ยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ให้ลงสถานีหลกัสอง โดยใชท้างออก 3 และ
เดินทางต่อดว้ยรถประจ าทางปรับอากาศ สาย 84 ลงปากซอยเทียนดดั รถบริการรับส่งผูถื้อ
หุ้นเขา้บริษทัจอดอยูบ่ริเวณศาลารอรถ (ป้ายรถเมล)์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.30 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 
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แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีการแพร่ระบาด 

ของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

ตามท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID 19) บริษทัมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

จึงขอแจง้ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น เพ่ิงเดินทางกลบัจากต่างประเทศกลุ่มเส่ียง หรือเดินทางมาจากจงัหวดัท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

ควบคุมสีแดง หรือสถานท่ีท่ีมีการติดเช้ือจนหน่วยงานราชการมีค าส่ังให้ปิดพ้ืนท่ี หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดิน

หายใจรายละเอียดตามท่ีระบุในขอ้ 2. สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม โดยส่ง

หนงัสือมอบฉนัทะมาท่ี 

 

  ฝ่ายเลขานุการบริษทั  บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 

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

 

2. บริษทัจะตั้งจุดคดักรองบริเวณดา้นหน้าอาคารส านกังานใหญ่ และบริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านให้ความร่วมมือใน

การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และกรอกแบบสอบถามท่ีบริเวณจุดคดักรองก่อนเขา้ร่วมประชุมของบริษทั เพื่อเป็น

การคดักรองเบ้ืองตน้ กรณีท่ีพบผูถื้อหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก บริษทัขอความ

ร่วมมือผูถื้อหุ้นในการงดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

3. ผูถื้อหุ้นควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลมาใช้ของตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลัก

สุขอนามยัอยา่งเคร่งครัด 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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