
หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563

บริษทั ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

วนัศกุรท่ี์ 26 มิถนุายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หอ้งประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บี
เลขที่ 123 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

กรุณาน าหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มหลกัฐานมาในวนัประชุม เพือ่ความรวดเรว็ในการลงทะเบยีน
ลงทะเบยีน เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป

งดแจกของทีร่ะลกึ อาหารและเครือ่งดืม่ ในงานประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563



 

มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”) 

 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน และเพื่อลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดจากโรคไวรัสโคโรนา  19 (“COVID-19”) ดังกล่าว บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอความ
ร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ดงันี ้

1. บริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง ให้พิจารณาถึงแนวทาง ในการมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่ท าการมอบฉันทะสามารถรักษาสิทธิใน
การลงคะแนนออกเสียงในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้ นได้ตามกฎหมาย  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะท าการมอบฉันทะดังกล่าว โปรด
ส่งหนังสือมอบฉันทะที่จะได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้น หรือ ที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (บริษัทฯ แนะน าให้ท่านออกเสียงในวาระ
ต่างๆล่วงหน้า) พร้อมหลกัฐานมายงั เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 
ชัน้ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวนัจนัทร์ที่ 22 มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้เพื่อหลีกเล่ียง
การรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก   

2.  บริษัทฯเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้ เข้าร่วมประชุมในพืน้ที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง
ระหว่างบคุคล 1-2 เมตรในจดุต่างๆ ได้แก่ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน รวมถึงการจดัที่นัง่ในห้องประชมุ จึงอาจท าให้
มีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ ถือหุ้ น  และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ 
(“ผู้ เข้าร่วมประชุม”) ได้ทัง้สิน้ ประมาณ 35 ที่นัง่ ในการนี ้บริษัทฯจะระบุเลขที่นัง่ให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึง
ใคร่ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆขึน้ 
และเมื่อที่นัง่ที่จดัให้เต็มแล้ว ท่านผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯจะจดัให้นัง่ในพืน้ที่ส ารองแต่ยงัต้อง
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯในการเข้าร่วมประชมุแทน 

3. กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 
ดงันี ้ 

3.1 ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จดัประชุม หากผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใด 
รวมทัง้บุคคลใกล้ชิดของท่านมีการเดินทาง หรือผ่านในพืน้ที่ หรือสถานที่ที่เส่ียงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน า้มกู หรือมีอาการ หรือข้อบ่งชีอ้ื่นใดที่
อาจเป็นเหตสุงสยั หรือมีความเส่ียงต่อการติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯขอความร่วมมือในการไม่อนญุาตให้ผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มเส่ียงดงักล่าวเข้าร่วมประชมุ โดยบริษัทฯจะจดัให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทน และขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามบ ริษัทฯจะไม่
อนุญาตให้เข้าบริเวณพืน้ที่การจัดประชุม แต่ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าร่วม
ประชมุแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตาม
พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2528 

3.2 ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเคร่ืองตรวจวัด โดยบริษัทฯจะจัดตัง้จุดคัดกรองและตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าสู่บริเวณสถานที่ประชมุ หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป บริษัทฯขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม ทัง้นีส้ าหรับผู้ เข้าร่วม
ประชุมที่ผ่านการคัดกรอง ท่านจะต้องติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ เข้าร่วมประชุม 
(บริษัทฯขอให้ท่านน าหน้ากากอนามัยของท่านมาพร้อมกับการประชุมด้วย) รวมทัง้ท าความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์ล้างมือทีจ่ดัเตรียมไว้ตามจดุต่าง ๆ 
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3.3  บริษัทฯขอความร่วมมือไม่อนญุาตให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคดักรอง หรือไม่ตอบแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-
19) เข้าบริเวณพืน้ท่ีประชมุ 

3.4  เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด หากท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม บริษัทฯขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซกัถาม
บนกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งค าถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อจัดส่งให้แก่
ประธานกรรมการต่อไป 

4. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยขอให้ท่านส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแจ้ง
รายละเอียดตามที่ระบดุ้านล่าง มายงับริษัทฯได้ตัง้แต่วนัองัคารที่ 9 มิถนุายน 2563 ถึง วนัจนัทร์ที่ 22 มิถนุายน 2563  

 วิธีการส่งค าถามล่วงหน้า 
1.  ผู้ที่สามารถส่งค าถามจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนด

รายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพือ่ก าหนดสิทธิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
2.  ในการส่งค าถาม ขอให้ท่านระบรุายละเอยีดดงัต่อไปนีม้าพร้อมกนัด้วย 

  2.1 ชื่อ-นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่อยู่ที่ติดต่อได้และจ านวนหุ้นท่ีถือ 
  2.2 ค าถามที่เก่ียวกบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (ระบวุาระและค าถาม) 
 ช่องทางส าหรับการส่งค าถาม (เฉพาะค าถามที่บริษัทฯได้รับไม่เกินวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563) 
 1. ทางอีเมล info.panadda@thantawan.com 
 2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง 

 เลขานกุารบริษัท  
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ท่ี 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
 กรุงเทพมหานคร 10900 

5. บริษัทฯงดจัดอาหารและเคร่ืองดื่ม และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดย
เด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงในการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส 

6. เนือ่งจากสถานการณ์ดงักล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝา้ระวงัเป็นพิเศษ บริษัทฯอาจปรับเปล่ียนการด าเนินการใดๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการก าหนดเพิ่มเติมภายหลงั ในการนีบ้ริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.thantawan.com) 

ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯขออภยัในความ ไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

ติดต่อประสานงาน: ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

    โทรศพัท์ 02-2738333 ต่อ 3235 

2



 แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ก่อนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที ่26 มิถนุายน 2563 

ณ ห้องประชมุ อาคารซนัทาวเวอร์ บี ชัน้ 39 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
COVID-19 Health Declaration Form 

Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Friday June 26, 2020 
at Meeting Room, Suntowers building B, 39flr, 123, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900. 

 
ขอความร่วมมือทา่นให้ข้อมลูทีถ่กูต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคดักรองผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 
Please provide accurate and truthful medical statements for the benefit of screening for COVID-19. 

 
ชื่อ - สกลุ (Name-Surname) _________________________________หมายเลขโทรศพัท์ (Mobile Phone Number) ______________________ 

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่ Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)   ใช่ (Yes)                              ไม่ใช่ (No) 
2. ท่านมีอาการดงัต่อไปนีห้รือไม ่Do you have any of these symptoms?  
    ไอ Cough         ใช่ (Yes)                              ไม่ใช่ (No) 
    เจ็บคอ Sore throats                      ใช่ (Yes)                              ไม่ใช่ (No) 
    น า้มกูไหล Runny nose                      ใช่ (Yes)                              ไม่ใช่ (No) 
    เหน่ือยหอบ Shortness of breath                      ใช่ (Yes)                              ไม่ใช่ (No) 
 3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ที่ ทีม่ีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วนัท่ีผ่านมาหรือไม่ 

Have you travelled / transited from any countries or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 
         ใช่ (Yes)  มาจากประเทศ/พืน้ท่ี (I have travelled to):_____________________________________________ 
         ไม่ใช่ (No)   

4. ท่านมีประวตัิสมัผสัใกล้ชดิกบัผู้ ป่วยทีต้่องสงสยัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ 
 Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients? 

ใช่ (Yes)   
 ไม่ใช่ (No)   

หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้เข้าพืน้ที่หากพบว่าท่านอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น มีไข้ ≥ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใด อย่างหนึ่ง

ตามที่บริษัทฯระบไุว้หรือมีประวตัิเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพืน้ท่ีที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือ มีประวตัิสมัผสัใกล้ชิดกบั
ผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัการติดเชือ้ COVID-19 โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทน ด้วยการ
กรอกและส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมปฏิบตัิตามค าแนะน าของกองควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

2. แบบคดักรองฉบบันีผู้้ ถือหุ้นทกุท่านจะต้องกรอกข้อมลูก่อนเข้าห้องประชมุ 
Remark  

1. The Company reserves the right to deny the entry into the area if you are in a risk group such as having fever (≥37.5 °C); or having any of 
the symptoms which listed above; or recently travelling / transiting from a foreign country or an area with COVID-19 outbreak; or having a 
close contact with suspiciously COVID-19 infected patients. Under such circumstances, you may proxy the Company’s independent director 
to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff and kindly follow the guideline of the Department of 
disease control, Ministry of Public Health, Thailand. 

2. All shareholders must fill the screening form before entering the meeting room. 

 
 
       ลงชื่อ/Signed_______________________________________ 
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THIP-SET/033/2020 
 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
 

เร่ือง    ค าบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เรียน      ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562           

(ในรูปแบบ QR Code)  
3. ร่างวตัถปุระสงค์ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
4. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง    
5. นิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
6. รายละเอียดของผู้สอบบญัชี 
7. การส่งค าถามเก่ียวกบับริษัทฯเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
9. รายนามและประวตัิของกรรมการอิสระ ซึง่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
10. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าประชุม และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. ข้อบงัคบัของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
12. แผนท่ีตัง้สถานท่ีจดัการประชมุ 
ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท าให้มีการ

เล่ือนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น วันศุกร์ที่ 
24 เมษายน 2563 บดันี ้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม 
จ ากัด  (มหาชน)  “บริษัทฯ”  ครัง้ที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้  39  อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนน (Record Date) ในวนัศกุร์ที ่5 มิถนุายน 2563  

 ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า  วนัองัคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัจนัทร์ที่ 30 ธันวาคม 
2562 แต่เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อ                   
วนัพุธที่ 24 เมษายน 2562  ซึง่บริษัทฯได้จดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส าเนาถึง
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คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน  รวมทัง้น าส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่  www.thantawan.com 
แล้ว รายละเอียดรายงานการประชมุปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บนัทึกถูกต้อง  สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ดงักล่าว   
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้าเท่ากันประธาน
ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
  
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล    รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี  รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  2  ที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมค าบอกกล่าวเรียกประชมุครัง้นี ้
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อรับทราบ  จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล    งบการเงินดงักล่าว  ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว  โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี  2562 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้าเท่ากันประธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที่  4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
วัตถุประสงค์และเหตุผล    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้มีการเล่ือน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่ง
รวมถึงวาระการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ด้วย และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัพธุที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน  
 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้นี ้เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานทัง้ปี 2562 และจะท าให้ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จะไม่มีเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีก  การอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นดงันี  ้
 อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัองัคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสดในอตัราหุ้น
ละ 1.25 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 100,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก 

1) ก าไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 40,000,000 บาท 

2)    ก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา 20% ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 60,000,000 บาท 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบ 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อรับทราบ  จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจออกไปให้มีความหลากหลาย ดงันัน้ เพื่อเป็นการ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษัท โดยให้เพิ่มวตัถปุระสงค์อีก จ านวน 6 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ จ านวน 47 ข้อ  
รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติม 
ข้อ 42. ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งอาคาร สถานที่ ส าหรับจัดงานแสดง และงานกิ จกรรมทุกประเภท รวมทัง้            
รับออกแบบงาน (กราฟิกดีไซน์) เช่น งานออกแบบสินค้า งานออกแบบเว็บไซต์ งานออกแบบศิลปะภาพพิมพ์ 
ภาพประกอบต่างๆ งานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ งานออกแบบโลโก้ แบรนด์สินค้า งานภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น 
ข้อ 43. ประกอบกิจการรับจดังานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานจดัอบรมสมัมนา และงานจดัประชมุ 
ข้อ 44. ประกอบกิจการบริการรับเป็นท่ีปรึกษาทางด้านการตลาด การขาย กฎหมาย บญัชี การเงิน การลงทุน ทรัพยากร
บคุคล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และธุรกิจด้านต่างๆ รวมทัง้กิจการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
ข้อ 45. ประกอบกิจการจดัสรรที่ดิน บ้าน อาคาร และอาคารชุด โดยด าเนินการเอง หรือโดยเข้าไปจัดการแทนบุคคลอื่น       
เพื่อประโยชน์ทางการค้า 
ข้อ 46. ประกอบกิจการบริหารอาคารส านักงาน อาคารชุด และหมู่บ้านจดัสรร รวมทัง้การบริหารจดัการ การดูแลรักษา
ความสะอาด และความปลอดภยัในทรัพย์สิน 
ข้อ 47. ประกอบกิจการศูนย์สขุภาพ และการบริหารจดัการศูนย์สขุภาพ โดยด าเนินการเอง หรือเข้าไปบริหารจดัการแทน
บคุคลอื่น 
รายละเอียดวตัถปุระสงค์ทกุข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 ทัง้นี ้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ          
มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกนัด้วย 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
“ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจี านวน 47 ข้อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
ทัง้นี ้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯมอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
อ านาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่  7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้  ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน   

1. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นางสาวศศิธร ฝัน้พรม   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

  บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ในระหว่างวนัองัคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัจนัทร์ที ่30 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพือ่รับการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วม
พิจารณาด้วย ได้พิจารณา กลัน่กรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการท่ีครบวาระดงักล่าว ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ     
มีความเชี่ยวชาญในสายงานท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบตัิหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ อีกทัง้บุคคลดังกล่าวไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจึง
เห็นสมควรเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท  ซึ ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี  ้          
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง และผ่านการกลัน่กรองคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว     
เห็นว่าบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ   ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้ 

1. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นางสาวศศิธร ฝัน้พรม   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
โดยให้มีผลตัง้แต่วนัศกุร์ที่ 26 มิถนุายน 2563 ซึง่เป็นวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ เป็นต้นไป 

 ประวตัิและสดัส่วนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ ส่งมาด้วย 4  และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล     ตามข้อบงัคบัของบริษทัฯข้อ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯใน
รูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆตามข้อบงัคบั หรือตามที่ท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป 
หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้  
 บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ ดงันี ้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึง่เทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์ วิธีการ อตัราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมาย ของบริษัทฯซึง่อยู่ในธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั และโดยค านึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ 

2) พิจารณาจ่ายโบนสัให้เฉพาะกรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควร
ก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 
8,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้ และโบนสั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

  1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดอืน)           ปี 2563 ปี 2562 
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทท่ีจ่ายเป็นรายเดือน 

- ประธาน                               40,000  40,000 
- กรรมการ 30,000  30,000 

1.2 ค่าเบีย้ประชมุที่จา่ยเป็นรายครัง้ (บาท/ครัง้) 
- ประธาน  20,000    20,000 
- กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร                              10,000   10,000 

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครัง้                    
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้) 

-ประธาน 20,000  20,000 
-กรรมการ 10,000  10,000 

2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (บาท/ครัง้) 
-ประธาน      20,000  20,000 
-กรรมการ 10,000     10,000 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (บาท/ครัง้) 
-ประธาน                      20,000 20,000 
-กรรมการ                                                                                                   10,000                           10,000 

2.4 คณะกรรมการบริหารเฉพาะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร (บาท/ครัง้)                        10,000 - 
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3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะน าไปจัดสรรเป็นโบนัสให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทก าหนด โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบตัิงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนสั 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

รายการ ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 
วงเงนิที่เสนอ จ่ายจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 8,500,000 7,500,000 6,749,999 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น และตาม
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนสั ประจ าปี 2563 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท 
  ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  มติที่ประชุมในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 ส าหรับวาระนี ้กรรมการทกุคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ทัง้นีก้รณีที่ผู้ ถือ
หุ้น มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในวาระนี ้เป็นผู้ รับมอบฉันทะกรรมการดงักล่าว สามารถใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นจะระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะเป็นอย่างอื่น 
 
วาระที่  9  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)         
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะต้องรับรองการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี ส าหรับปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมซึง่ปฏิบตัิงานมาแล้ว 3 ปี คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็น
อย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดบัเดียวกนัแล้ว เห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม  
 ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้ บคุคลโดยมีรายชื่อผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและค่าบริการสอบบญัชี ดงันี ้
1. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ประจ าปี 2563 ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้สอบบญัชีคือ

นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ หรือท่านใดท่านหนึ่งที่ก าหนดให้ดงัรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท า
หน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้ 
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รายนาม เลขที่ใบอนุญาต จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ 
1.นางสาวศิริวรรณ    สรุเทพินทร์ 4604 3 ปี 

2.นายวิชาติ              โลเกศกระว ี 4451 - 

3.นางสาวกมลทิพย์   เลิศวิทย์วรเทพ 4377 - 
 
2.   พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชี และค่าบริการอื่น รวมทัง้สิน้ 1,850,000 บาท ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องจากการสอบ
บญัชี ซึง่ก าหนดเบิกจ่ายตามจริง ประกอบด้วย 

รายการ 
(หน่วย:บาท) 

ค่าสอบบัญช ี
2563 2562 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,050,000 1,050,000 
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส    600,000    600,000 
3. ค่าสอบทานรายงานประจ าปี    100,000    100,000 
    รวมค่าสอบบญัช ี 1,750,000 1,750,000 
4. ค่าบริการอื่น – การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI 
ใบอนญุาตละ 100,000 บาท 

   100,000    100,000 

รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น 1,850,000 1,850,000 
 

หมายเหต ุหากในระหว่างปีบริษัทฯได้รับใบอนญุาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นจะเพิ่มขึน้ ใบอนญุาตละ 
100,000 บาท 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน              
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
 

วาระที่  10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

หมายเหต ุ  
1) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ฯ  

www.thantawan.com ภายใต้หวัข้อ “ดาวน์โหลดข้อมลูการประชมุผู้ ถือหุ้น”  
2) หากผู้ ถือหุ้ นมีค าถามเก่ียวกับบริษัทฯ สามารถตัง้ค าถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตัง้แต่                            

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่  22 มิถุนายน 2563 ตามหลักเกณฑ์ และช่องทางที่บริษัทฯก าหนด 
รายละเอียดปรากฏ ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง้นีโ้ดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ได้แก่ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบง่ายไม่ซบัซ้อน) แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ
ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดแูลหุ้น) 
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4) หรือ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้
ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญ
ประชมุใน  ครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลกัฐานตามรายละเอียดส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 8 มายังบริษัทฯภายใน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563  โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม 
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 123  อาคาร  ซันทาวเวอร์ส เอ ชัน้ที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 

5) บริษัทฯจะจดัส่งเอกสารให้ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดงัรายการต่อไปนี ้
5.1 แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ขอให้น ามาในวัน

ประชุม) พร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฉบบัย่อ โดยผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 ฉบับเต็ม และเอกสาร
ประกอบการประชมุ ผ่าน QR Code 

5.2 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
5.3 มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค-

โรนา 19 (“COVID-19”) 
5.4 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบง่ายไม่ซบัซ้อน) และ 

แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้ที่ www.thantawan.com 

 
          จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัศกุร์ที่ 26 มิถนุายน 2563 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสัง่คณะกรรมการ 

  

_________________________ 
(นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี) 

__________________________ 
(นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร) 

    กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

__________

__ 

คณุธีระชยั 

 

___________

__ 

คณุพจนารถ 

_________

__ 

คณุพิฑรู 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 

ประชมุ ณ ห้องประชมุ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที ่123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯกล่าวเปิดประชุม 

พร้อมทัง้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย จ านวน
703,511 หุ้น และรับมอบฉันทะ 9 ราย จ านวน 45,133,900 หุ้น รวมเป็น 38 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันได้ 45,837,411 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 57.2968 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายทัง้หมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการท่ีประชุม แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
และผู้ เข้าร่วมประชมุอื่น ดงันี ้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทัง้จ านวน 9 คน (เป็นสดัส่วนกรรมการบริษทัเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100)คอื 
1. นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายสายณัห์  สตางคม์งคล  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
       สรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
      ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และประธาน 
      กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางสาวศศธิร  ฝัน้พรม   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
      ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
5. นางพจนารถ   ปริญภทัร์ภากร   กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  
6. นายสรุศกัดิ ์  เหลืองอร่ามศรี  กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง     
7. นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรัฐ                 กรรมการ 
8. นายเดชบดินทร์  เหรียญทรัพย์ด ี  กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายธีระชยั   สิริธัญญานนท์   กรรมการ และเลขานกุารบริษัท 
      ท าหน้าที่เลขานกุารท่ีประชมุ 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จ านวน 6 คน คือ 
1. นายวชิิต    พนัธ์ศรีมงักร   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ 1  
2. นายวยุ ยง  อ่อง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการผลิต 
3. นางสาวนภาศิริ  มหฐิติรัฐ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
4. นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์  หุ้นส่วนจาก บริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
5. นางสาวณฎัฐา  สหสทุธ์ิมนตรี  ผู้จดัการจาก บริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
6. นางนิตยา  เกียรตเิสรีกลุ  ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ส านกังานกฎหมาย  
      เอ็ม แอนด์ เอส (2006) จ ากดั 
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 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯชีแ้จงหลกัเกณฑ์ส าหรับการลงคะแนนเสียงในการประชมุ  
 นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชีแ้จงหลักเกณฑ์ส าหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุได้รับทราบ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ (เฉพาะผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะ) ที่ลงทะเบียน
แล้ว จะได้รับบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนซึง่ครอบคลมุวาระการประชมุทัง้หมด โดยมีรอยปรุให้ฉีก
ออกเป็นแผ่นย่อยส าหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนัน้ จะระบุชื่อผู้ ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด หากไม่ได้รับบตัร หรือได้รับไม่ครบตามวาระ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 

2. ผู้ รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ ถือหุ้ น หรือผู้มอบฉันทะ ก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออก
เสียงลงคะแนน เนื่องจากมีการลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะน ามาบนัทึกในระบบและน ามานบัรวม  

3. คะแนนเสียง หนึ่งหุ้ นต่อหนึ่งเสียง มติคะแนนเสียงเป็นไปตามแต่ละวาระตามที่ก าหนดในหนังสือเชิญ
ประชมุ 

4. ปิดรับการลงทะเบียนชัว่คราวก่อนเร่ิมลงคะแนนเสียง 
5. ขีดเคร่ืองหมายถกูในช่อง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย /งดออกเสียง และลงลายมือชื่อก ากบั 
6. เก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และน าไปหักกับคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้ 

คะแนนท่ีเหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเก็บบตัรที่เห็นด้วยของทกุวาระ หลงัการประชมุ 
7. คะแนนของท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะได้บนัทึกรวมไว้ เพื่อการลงมติ ตามวาระเรียบร้อยแล้ว 
8. ใช้โปรแกรม E-Voting ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาการจดัการวางระบบการนบั

คะแนนเสียง 
9. เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก  บริษัท ส านักงาน

กฎหมาย เอ็ม แอนด์ เอส (2006) จ ากดั คือ นางนิตยา เกียรติเสรีกุล  เพื่อท าหน้าที่ตรวจนบัการลงคะแนน
เสียง  

10. แต่ละวาระอาจมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและคะแนนแตกต่างกนัได้ เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นมาเพิ่มในภายหลงั 
11. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ลงคะแนนในบัตร และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ประตูทางออกและเมื่อ

เสร็จสิน้การประชุมขอให้ผู้ ถือหุ้น วางบัตรไว้บนโต๊ะด้วย เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบตัรทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การ
ประชมุ 

12. ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้
บนัทึกการนบัคะแนนเสียงไว้แล้ว 

13. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่
ประชมุอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกลุ แล้วจึง
เสนอความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมลู 

14. ความคิดเห็น หรือ ค าถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ 
ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 9 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ในการประชมุครัง้นีม้ีวาระการประชุมทัง้สิน้รวม 9 วาระ ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2562 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหน้า 
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ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 แต่เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระ
อื่นใดมายงับริษัท   

จากนัน้ ประธานฯเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้:- 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
  ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ตามที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ  บอก
กล่าวเชิญประชมุแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา     
  ป ระธ าน ฯ  ได้ ส อบ ถามที่ ป ระชุ ม ว่ า  มี ผู้ ใด จะสอบถาม รายละ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 
2561 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

รายการ คะแนนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 46,197,311 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
รวม 46,197,311 100.0000 

 

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้อีก 8 ราย จ านวน 359,900 หุ้น รวมเป็น 46 ราย จ านวน 
46,197,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7466 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว) 

วาระที่ 2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี  กรรมการ และกรรมการและ
เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบโดย
สรุปหวัข้อหลกั ดงันี ้  
  1. เป้าหมายทางธุรกจิของบริษัท   
  2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561  
  3. โครงการท่ีส าคญัในปี 2561  
  4. เหตกุารณ์ทางธุรกิจที่ส าคญัในปี 2562  
  เป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั   
  ส าหรับปี 2561 บริษัทยังคงด าเนินนโยบายที่ส าคญัๆในการรักษาฐานลกูค้า รวมถึงการพฒันาสินค้า
และกระบวนการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ยอดขายของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึน้กว่าปี 
2560 โดยประมาณร้อยละ 5 
  ได้มีการเปรียบเทียบยอดขายตัง้แต่ปี 2556-2561 โดยรวมถือว่า บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  
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  ผลประกอบการปี 2561  
  ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย รวม 3,086 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 444 
ล้านบาท รายได้จากการขายต่างประเทศประเทศ 2,609 ล้านบาท และรายได้จากการขายอื่นๆ 34 ล้านบาท  
  ส าหรับสัดส่วนของรายได้จากการขายต่างประเทศกับในประเทศต่อยอดขายรวมนัน้ รายได้จากการขาย
ต่างประเทศมีสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 85 ในขณะเดียวกนัรายได้จากการขายในประเทศและขายอื่นๆ มีสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 15 
  เปรียบเทียบก าไรสทุธิรายปี โดยในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิลดลงกว่าปี 2560 โดยในปี 2561 บริษัทมี
ก าไรสุทธิประมาณ 258 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีก าไรสุทธิประมาณ 277 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 6
ปัจจยัหลกัที่ท าให้บริษัทมีก าไรลดลงสาเหตุมาจากบริษัทได้มีการลงทุนในด้านต่างๆ พอสมควร เช่น การเตรียมการรองรับ
ตลาดที่เปล่ียนแปลงไปเก่ียวกับการใช้พลาสติกย่อยสลายในการผลิตสินค้าท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีนวตักรรม (R&D) การลงทุนท าแบรนด์ดิง้ การลงทุนด้านการขายออนไลน์ นอกจากนีก้ าไรจากอตัราแลกเปล่ียน
ลดลง เป็นต้น    
  รายได้จากการขายต่างประเทศ ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นโซนยุโรป ร้อยละ 60 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ร้อย
ละ 9 เอเชีย ร้อยละ 6 ส่วนตลาดในอเมริการเติบโตขึน้ค่อนข้างมาก ร้อยละ 10  
  รายได้จากการขายในประเทศ ร้อยละ 15 
  โครงการที่ส าคัญในปี 2561 
  1. โครงการก่อสร้างอาคารคลงัสินค้าเร่ิมก่อสร้างตัง้แต่ปลายปี 2560  จ านวน 2 อาคาร มีพืน้ที่จดัเก็บ
ประมาณ 11,000 พาเลท และเป็นระบบคลงัสินค้าอตัโนมตัิ (ASRS) และอีก 1 อาคาร เป็นอาคารส าหรับจดัเก็บวตัถดุิบและ
ผลิตภณัฑ์ และเมื่อโครงการดงักล่าวแล้วเสร็จ จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ทีอ่าคารคลงัสินค้าภายนอกลง  
  2. โครงการระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) เป็น
โครงการอนรัุกษ์พลงังาน มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 0.5 เมกะวตัต์  
  3. เปล่ียนระบบ ERP เป็นระบบ SAP ตัง้แต่ปลายปี 2561 
  เหตุการณ์ทางธุรกิจที่ส าคัญในปี 2562  
  เป็นผู้น านวตักรรมบรรจุภัณฑ์ระดบัสากล โดยใช้เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์สู่การ
ออกแบบ วิจยั ผลิต และจดัจ าหน่าย เพื่อสร้างคณุค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม โดยเน้นผลิตภณัฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ส่วน Key Business Focus ในปี 2562 บริษัทมุ่งเป้าหมายหลกัๆ ดงันี ้
  1. การขยายตลาด บริษัทยงัคงท าการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดในอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่ น 
และเอเชีย  
  2. เน้นผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภณัฑ์ห่อหุ้มอาหาร (Food Wrap) โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ตลาดในอเมริกา
และญ่ีปุ่ น 
  3. เน้นการสร้างแบรนด์ 
  4. เน้นผลิตภณัฑ์ที่ย่อยสลายได้ ซึง่เป็นสินค้าที่มียอดขายที่เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องและค่อนข้างดี 
  5. การหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์อื่น และผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
   

15



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

  นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อทีป่ระชมุ ดงันี ้
  1. ระบบท่ีใช้ในอาคารคลงัสินค้าอตัโนมตัิ ไม่ทราบเป็นระบบอะไร 
  2. เก่ียวกับเคร่ืองจักรที่ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ กับผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วๆไป      
ไม่ทราบว่าต้องมีการลงทนุในเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากเคร่ืองจกัรอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกนัได้ 
  3. ระบบคลงัสินค้าของบริษัท ไม่ทราบว่า มีการจดัเก็บหรือการจดัการสินค้าพวกพลาสติกย่อยสลายได้
อย่างไร 
  นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ได้ตอบข้อสอบถามผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
  1. ระบบท่ีใช้ในอาคารคลงัสินค้าอตัโนมตัิ เป็นระบบ ASRS และอ่านระบบด้วย QR CODE 
  2. เก่ียวกับเคร่ืองจกัรที่ใช้ส าหรับผลิตภณัฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ นัน้ บริษัทไม่ได้ลงทุนในเคร่ืองจกัร
ใหม่ทัง้หมด แต่จะใช้วิธีการทางเทคนิคในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่เดิมให้ใช้งานส าหรับผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกย่อย
สลายได้ และมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
  3. การจัดเก็บสินค้าพลาสติกย่อยสลายได้นัน้ บริษัทได้มีการจัดพืน้ที่ส่วนหนึ่งของอาคารคลงัสินค้า
ส าหรับแยกจดัเก็บสินค้าพลาสติกย่อยสลายได้ ออกจากสินค้าพลาสติกทัว่ไป 
  นายบุรินทร์ จิรวัฒนศิริ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บรรจุภณัฑ์ที่จะมีการขยายตลาดออกไป
ซึง่ไม่ใช้วตัถดุิบจ าพวกพลาสติกในการผลิตนัน้ ไม่ทราบว่าจะใช้วตัถดุิบประเภทใดในการผลิต  
  นายไพรสัณฑ์ วงสมิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นว่า นโยบายคณะกรรมการที่
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปด าเนินการนัน้ไม่ได้ก าหนดตายตัวว่าจะต้องใช้วัตถุดิบประเภทใดในการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภณัฑ์ดงักล่าว แต่ให้พิจารณาว่า เมื่อลงทนุไปแล้วจะต้องมัน่ใจว่าได้ผลก าไรที่ดีและสามารถต่อยอดไปได้อย่างต่อเนื่อง   
   นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
  1. ในปี 2561 เกิดกระแสการรณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสติกมาก ไม่ทราบส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท
หรือไม่ 
  2. ส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้ปี 2565 ปลอดการใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติกนัน้ ไม่ทราบจะ
ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ 
  นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 
  1. ในปี 2561 ยอดขายของบริษัทไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด เพียงแต่ก าไรลดลงเท่านัน้ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัหลกั คือ ต้นทุนของพลาสติกย่อยสลายได้ค่อนข้างสงู และบริษัทมีการลงทนุเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารคลงัสินค้า และ
ระบบต่างๆ   
  2. ส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ลดการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกนัน้ ไม่น่าจะลดการใช้ได้ในทนัที แต่
อาจจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ใหม่    
   ประธาน ฯ  ได้ ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่ า  มี ผู้ ใด จะสอบถาม รายละ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและ
ทีมงาน 
    ที่ประชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  
 

16



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
 ประธานฯได้มอบหมายให้ นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและ

การเงิน รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 ในสาระส าคญั ดงันี ้

• สินทรัพย์หมนุเวียน  1,191.58 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 1,322.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.9 

• สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 872.73 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 638.87 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 36.6   

• สินทรัพย์รวม 2,064.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 1,961.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 102.88 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 

• รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,064.31 ล้านบาท เปรียบเทยีบกบัปีก่อน 1,961.43 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.2 
สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560              

ในสาระส าคญั ดงันี ้

• รายได้รวม 3,086.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 2,945.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 141.13 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8   

• ต้นทนุขาย 2,461.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 2,321.83 เพิ่มขึน้จากปีก่อน 139,33 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0  

• รวมคา่ใช้จา่ย 2,791.46 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 2,615.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 175.88 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7  

• ภาษีเงินได้ 35.12 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 51.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.8  

• ก าไรสทุธิ 258.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 276.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7 
 นายสารับยีตซิงห์ กุราตี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากรายงานประจ าปี 2561 หน้า 104 

ข้อ 18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในส่วนของเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ท าไมเพิ่ มขึน้สูงมากเมื่อ
เทียบกบัปี 2560  

 นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของ
ผู้ ถือหุ้นว่า สาเหตุที่ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนบคุลากรเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจาก บริษัทจดัตัง้มานานแล้วมีบุคลากรทัง้เก่าและใหม่ ซึ่ง
บริษัทจะต้องมีการพฒันาบุคคลากรอยู่ตลอดเวลา เพื่อท าให้บริษัทเติบโตและมัน่คง รวมทัง้มีการปรับฐานเงินเดือนพนกังาน
ประจ าปี และปรับอตัราค่าแรงขัน้ต ่า ท าให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายของบคุคลากรเพิ่มสงูขึน้    

 นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อทีป่ระชมุว่า จากรายงานประจ าปี 2561 ระยะเวลา
เก็บหนีเ้ฉล่ีย อยู่ที่ 31 วนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนซึง่อยู่ที่ 29 วนั แต่ระยะเวลาช าระหนีเ้ร็วขึน้ มีผลท าให้วงจรเงินสด จากเดิมอยู่
ที่ 52 วนั เพิ่มเป็น 56 วนั อยากทราบว่า ท าไมส่วนช าระหนีต้้องช าระเร็วขึน้     

 นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของ
ผู้ ถือหุ้นว่า ส่วนของเจ้าหนี ้ระยะเวลาช าระหนีย้งัเท่าเดิม แต่ตวัเลขที่แสดงออกมาในช่วงปลายปี บญัชีเจ้าหนีล้ดลง เนื่องจาก
การสัง่ซือ้ในช่วงปลายปีชะลอตวัลง เป็นผลท าให้ตวัเลขที่ค านวณออกมาลดลง ส่วนของลกูหนีจ้ะมีลกูหนีใ้หม่เพิ่มเข้ามา 
เพราะฉะนัน้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียจึงต่างกนัไป แต่ระยะเวลาเก็บหนีย้งัคงเท่าเดิม  

 นางอัมพร ธรรมสิทธิ์บูรณ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากรายงานประจ าปี 2561 ในงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาเหตหุลกัที่ท าให้ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จากปี 2560 เกิดจากอะไร   
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 นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของ
ผู้ ถือหุ้นว่า ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนต่อยอดขายจะใกล้เคียงกับปี 2560 แต่มีบางส่วนท่ีปรับสูงขึน้ซึ่งมาจากค่าแรงงานและ
วตัถดุิบเป็นหลกั 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา  
มติที่ประชุม    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

รายการ   คะแนนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 47,466,811 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
รวม 47,466,811 100.0000 

(ระหว่างการประชมุวาระที่ 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 11 ราย จ านวน 1,269,500 หุ้น รวมเป็น 57 ราย จ านวน 
47,466,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.3335 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว) 

วาระที่ 4           พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 
              ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุมว่า 

บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 จ านวน 258.39 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทนุสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไร โดยการ
จ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันและข้อบงัคบับริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารอง
นีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

   อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะค านึงถึงผลประกอบการและ
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอตัราที่เสนอเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม โดยบริษัทจะยงัคงมีเงินทุนท่ีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทได้
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.25 บาท จ านวน 80,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปัน
ผลทัง้สิน้ 100,000,000 บาท  โดยการจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายจาก 

   1) ก าไรของกิจการที่ดีรับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.48 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 38,400,000 บาท 

   2) ก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท คิดป็นจ านวน
เงิน 61,600,000 บาท 

   ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดให้วนัศกุร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562  เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในวันพุธที่  22 
พฤษภาคม 2562  
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   ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานเป็นเงินปันผลประจ าปี 2561  ใน
อัตราหุ้ นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่ สิบห้าสตางค์) จ านวน 80,000,000 หุ้ น (แปดสิบล้านหุ้ น) เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยการจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายจาก 

   1) ก าไรของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.48 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 38,400,000 บาท (สามสิบแปดล้านส่ีแสนบาท) 

   2) ก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ในอตัราหุ้นละ 0.77 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 61,600,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหกแสนบาท) 

โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2561 ในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2562 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดงันี ้ 

รายการ คะแนนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 47,466,811 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
รวม 47,466,811 100.0000 

  

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ตาม

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งกรรมการที่ถึง
คราวออกตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 ท่าน คือ 
 1. นายสายณัห์ สตางค์มงคล              กรรมการอิสระ    
 2. นายสรุศกัดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ 
 3. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี     กรรมการ 
 ทัง้นี ้กรรมการที่มีส่วนได้เสียทัง้ 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชมุ 
  บริษัทได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท 
  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี  ้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณา ดงันี ้

• เลือกตัง้กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หน่ึงในต าแหน่งเดิม ดงันี ้

   1. นายสายณัห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ 
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   2. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ 

• เลือกตัง้ นายศิวนสั นาคทตั เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน แทนนายสรุศกัดิ์ เหลืองอร่ามศรี ที่ครบวาระ 
  โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
  ประวตัิและสดัส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนงัสือบอกกล่าว
เชิญประชมุ    
  ประธ าน ฯ  ได้ สอบ ถามที่ ป ระชุ ม ว่ า  มี ผู้ ใด จะสอบถาม รายละ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
มติที่ประชุม   ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ ดงันี ้

• เลือกตัง้กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่งในต าแหน่งเดิม ดงันี ้
1. นายสายณัห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์  ดงันี ้

รายการ คะแนนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 47,466,811 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
รวม 47,466,811 100.0000 

       2. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

รายการ คะแนนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 47,466,811 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
รวม 47,466,811 100.0000 

• เลือกตัง้นายศิวนสั นาคทตั เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน แทน นายสรุศกัดิ์ เหลืองอร่ามศรี 
ที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

รายการ คะแนนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 47,198,711 99.4352 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 268,100 0.5648 

บตัรเสีย - - 

รวม 47,466,811 100.0000 
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  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
ทัง้นี ้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของ

บริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และ มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  
 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
  ตัง้แต่วาระนีเ้ป็นต้นไป กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ นายสายัณห์ สตางค์มงคล นายเดชบดินทร์ เหรียญ
ทรัพย์ดี และนายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ได้กลับเข้าที่ประชุมและได้ด าเนินการประชุมต่อ ประธาน ฯ มอบหมายให้      
นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการของบริษัทใหม่ให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงกรรมการตามมติข้างต้น 
    

  ประธ าน ฯ  ได้ สอบ ถามที่ ป ระชุ ม ว่ า  มี ผู้ ใด จะสอบถาม รายละ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
มติที่ประชุม   ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิก าหนดอ านาจกรรมการของบริษัทใหม่ ดงันี ้
  “จ านวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นส าคัญผูกพันบริษัท คือ นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร         
นายธีระชยั สิริธัญญานนท์ นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ นายเดชบดิทร์ เหรียญทรัพย์ดี สองในส่ีคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกัน
และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

ทัง้นี ้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของ
บริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจกรรมการของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และ มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้ 
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 47,466,811 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
รวม 47,466,811 100.0000 

 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุมว่า      
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นีไ้ม่ว่า
จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้  

     รายการ   คะแนนเสียง (หุ้น) 
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  บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ ดงันี ้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความ
รับผิดชอบท่ีได้รับ มอบหมาย ของบริษัทซึง่อยู่ในธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั และโดยค านึงถึงสภาพคล่องของบริษัท 

2) พิจารณาจ่ายโบนสัให้เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจา่ยต่อเมื่อได้มกีารจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหุ้น 
  ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
และตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนสักรรมการบริษัทท่ี
ไม่ใช่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการเปรียบเทียบกบัปีก่อนดงันี ้

รายการ 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2561 

วงเงนิที่เสนอ จ่ายจริง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 7,500,000 7,500,000 5,734,500 

 
องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

                                                                                                          ปี 2562                       ปี 2561 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน) 
    1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทท่ีจ่ายเป็นรายเดือน 
          -ประธาน                                                                                   40,000                                    40,000   
          -กรรมการ                                                                                  30,000                                    30,000  
    1.2 ค่าเบีย้ประชมุที่จา่ยเป็นรายครัง้ (ประชมุ 8 ครัง้ต่อปี) (บาท/ครัง้) 
          -ประธาน                                                                                   20,000                                     20,000    
          -กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร                                                            10,000                                     20,000 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อยที่จา่ยเป็นรายครัง้ (บาท/ครัง้) 
    2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชมุ 8 ครัง้/ปี)  
          -ประธาน                                                                                   20,000                                   20,000  
          -กรรมการ                                                                                 10,000                                   10,000  
    2.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ประชมุ 6 ครัง้/ปี)     
          -ประธาน                                                                                   20,000                                   20,000         
          -กรรมการ                                                                                  10,000                                  10,000      
    2.3 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี (ประชมุ 5 ครัง้/ปี)              
           -ประธาน                                        20,000                          20,000       
           -กรรมการ             20,000                         10,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ได้ก าหนดเป็นภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
และวงเงินงบประมาณที่เหลือจากค่าตอบแทนกรรมการ จะน าไปจดัสรรเป็นโบนสัให้กับกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร วิธีการ
จดัสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทก าหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบตัิงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบตัิงาน หาก
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนสั 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑ์
ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
ประจ าปี 2562 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท  
   ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น  
  นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ ถือหุ้ น ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า อยากให้มีการเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลงั 5 ปี 
  นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบผู้ ถือหุ้นว่า จะรับข้อเสนอแนะดงักล่าวไปพิจารณา 

  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2562 ภายในวงเงิน 7,500,000 
บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ดงันี ้  
  ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเบีย้ประชมุ เป็นค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับกรรมการ 9 ท่าน และค่าตอบแทนราย
ครัง้ส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 5 ท่าน และค่าตอบแทนรายครัง้ส าหรับกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน กรรมการบริหารความ
เส่ียง 4 ท่าน และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 3 ท่าน เป็นจ านวนเงินรวม 5,000,000 
บาท (ห้าล้านบาท)  
  ข) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนสัส าหรับกรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหาร ก าหนดจ่ายโบนสัจากวงเงินงบประมาณที่
เหลือจากค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็น ผู้
ก าหนดจดัสรร โดยประเมินจากผลการปฏิบตัิงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบตัิงาน หากไมม่ีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น
จะไม่มีการจา่ยโบนสั  
  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้ 

รายการ   คะแนนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 47,466,821 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
รวม 47,466,821 100.0000 

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้อีก 1 ราย จ านวน 10 หุ้ น รวมเป็น 58 ราย จ านวน 
47,466,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.3335 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว) 
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วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย  สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุม
ว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิม ซึ่งปฏิบตัิงานมาแล้ว 2 ปี คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี 
รวมทัง้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ 
นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็น
ผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2562 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นเงิน 
1,850,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องจากการตรวจสอบบญัชีตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียดดงันี ้:- 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4604 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์    เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทน
ค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 1,850,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องจากการตรวจสอบบญัชีตามที่จ่ายจริงตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้ 

รายการ คะแนนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 47,338,321 99.7293 
ไม่เห็นด้วย 128,500 0.2707 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
รวม 47,466,821 100.0000 

 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม 
  นายไกรฤกษ์ โพธิอภญิาณวิสุทธิ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก นายบดินทร์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ ผู้ ถือหุ้นได้
สอบถามเพิม่เติม ดงันี ้

รายการ 
(หน่วย : บาท) 

ค่าสอบบัญช ี เปลี่ยนแปลงจาก 
ปี 2561 2562 2561 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  1,050,000 900,000 150,000   
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส  600,000 600,000 -   
3. ค่าสอบทานรายงานประจ าปี  100,000 100,000 -  
4. BOI  100,000 100,000 -   
    รวม 1,850,000 1,700,000 150,000 
5. สอบทานข้อมลูการขึน้ระบบใหม่(ครัง้เดยีว) - 150,000 -150,000 
    รวมค่าใช้จา่ยสอบบญัชี 1,850,000 1,850,000 -  
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  1. มูลค่าการลงทุนใน Solar Rooftop มีการลงทุนเป็นจ านวนเงินเท่าไร และมีระยะเวลาคืนทุน 
(Payback period) และการลงทนุให้ผลตอบแทนเท่าไร (IRR)   
  2. เป้าหมายการเติบโตของบริษทัในปี 2562 ไม่ทราบว่าบริษัทตัง้เป้าหมายไว้อย่างไร   

  นายวิชิต พันธ์ศรีมังกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนุนธุรกิจ 1 ได้ตอบข้อสอบถามของผู้
ถือหุ้นเก่ียวกับการลงทุนใน Solar Rooftop นัน้ บริษัทไม่ได้เป็นผู้ลงทุนเอง แต่มีผู้ ให้บริการเข้ามาลงทุน และบริษัทซือ้
กระแสไฟฟ้าจากผู้ให้บริการโดยมีส่วนลดของค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Rooftop ซึง่คาดว่า ก าลงัผลิตไฟฟ้าในช่วง
เร่ิมต้น 0.5 เมกะวตัต์ จะท าให้บริษัทประหยดัค่าไฟฟ้าได้พอสมควร    
  นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์  ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ ถือเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 
อตัราการเติบโตของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 แต่ส าหรับปี 2562 บริษัทตัง้เป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ประมาณไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 6 ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการแข่งขนัทางตลาดด้วย   
  นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ส าหรับอตัราการเติบโตของตลาด บริษัท
ได้มีการวางเป้าหมายส าหรับลูกค้ารายเก่าและใหม่อย่างไร และจะมีอัตราการเติบโตในธุรกิจส่วนใด อัตราก าไรจะ
มากกว่าปี 2561 หรือไม่ 
  นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นวา่ อตัราการเตบิโต
ส่วนมากจะมาจากลกูค้าเดิม ส่วนลกูค้าใหม่ต้องพิจารณาศกัยภาพอีกครัง้หน่ึง ส่วนอตัราก าไรส าหรับปี 2562 บริษัทจะ
พยายามให้ไม่น้อยกว่าปี 2561  
  นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ส าหรับปีที่ผ่านมานวตักรรมในสินค้าที่
บริษัทคิดค้นขึน้ มีอัตราความส าเร็จอยู่ที่เท่าใด และจากรายงานประจ าปี  2561 หน้า 15 ที่ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจใน
สินค้าของบริษัท จ าแนกเป็น ในประเทศร้อยละ 88.71 กับต่างประเทศร้อยละ 85.10 อยากทราบว่ามีวิธีการค านวณ
อย่างไร นอกจากนีส้งัเกตว่าธุรกิจของบริษัท หากปีใดที่ถงุพลาสติกได้รับความนิยม ธุรกิจของบริษัทก็จะมีอตัราการเติบโต
ตามไปด้วย และอยากทราบว่า เนื่องจากมีมาตรการยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกแล้ว ดังนัน้ในอนาคตผลิตภัณฑ์
ถงุพลาสติกจะมีผลกระทบจากมาตรการดงักล่าวหรือไม่  
  นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นว่า 
บริษัทมีนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีพัฒนาขึน้มาหลายชนิด เนื่องจากบริษัทเปิดโอกาสให้ทีมงานคิดค้นได้อย่างเต็มที่ และมีการ
จดัเก็บผลงานนัน้ไว้ เพื่อใช้ในการท าตลาด โดยมีอัตราการน านวตักรรมดังกล่าวไปใช้ยังไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากการ
เลือกสินค้าไปท าตลาดต้องพิจารณาช่วงจงัหวะเวลาของตลาดและความต้องการของลกูค้า  
  นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ ถือ
หุ้นเพิ่มเติมว่า สินค้าใหม่ที่จะให้ลกูค้าพิจารณามีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง เช่น ตลาดของลกูค้าเป็นอย่างไร หาก
เป็นลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นก็จะมีความยาก และมีการพิจารณาที่นาน เป็นต้น การน าสินค้าใหม่ไปเสนอขายค่อนข้างยาก 
เพราะลูกค้ายังมีความลังเลเก่ียวกับสินค้าทางเลือกทดแทนพลาสติก แต่ลูกค้าชื่นชอบการท างานของบริษัท และเป็น
จดุเด่นที่บริษัทช่วยลกูค้าท างาน เช่น การท าแบบสอบถามความสนใจพร้อมการขาย  
  นายธีระวุฒิ นวลแสง ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะต่อที่ประชมุว่า ท่ีผ่านมารายงานประจ าปีของบริษัทจดัท า
และมีรายละเอียดค่อนข้างดี ต่อไปถ้าบริษัทจะเปล่ียนแปลงธุรกิจไปสู่สินค้าพลาสติกชีวภาพมากขึน้ ขอเสนอให้บริษัทแยก
ประเภทในการน าเสนอข้อมลูเปรียบเทียบระหว่างสินค้าทัว่ไปและสินค้าพลาสติกชีวภาพว่า มียอดขายเพิ่มขึน้หรือลดลง
ของสินค้าแต่ละประเภทอย่างไร รวมถึงต้นทนุและก าไร 

25



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

  นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทขอรับข้อเสนอแนะและข้อติชม
ไว้พิจารณา และแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า การเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวอาจมีผลต่อการแข่งขนัในตลาดได้  
  ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเร่ืองอื่นใด
เพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุใน
ครัง้นี ้และกล่าวปิดประชมุเมื่อเวลา 11.30 น. 
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การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ ได้พฒันาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้น และ

รายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผ่าน QR Code 

ทีป่รากฎในแบบลงทะเบียน ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS  
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศพัท์เคลื่อนที่  
2. สแกน (หนักล้องถา่ยรูปบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code 
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดข้อความนัน้เพื่อดขู้อมลูเอกสารประกอบการประชมุ 
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศพัท์เคล่ือนที่ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่ 
(Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น 
 
ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 
1. เปิดแอปพลิเคชัน่ Code Reader, Facebook หรือ Line 
ขัน้ตอนในการสแกน QR Code ผ่าน Line 

 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิม่เพื่อน) 
 1.2 เลือก QR Code 
 1.3 สแกน QR Code 
2. สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 
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ร่างวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 

( 1 ) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเม็ดพลาสติกทุกชนิด เม็ดพลาสติกที่เกิดจากการหลอม ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากเม็ด
พลาสติก ตลอดจนตัง้โรงงานผลิตและจดัจ าหน่าย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และส่ิงประดิษฐ์แปรรูปจากสินค้าดงักล่าว 

( 2 ) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์หรือส่ิงประดิษฐ์อื่นท่ีท าจากพลาสติก กระดาษ อลมูิเนียม ตลอดจนวสัดุ
อื่นๆ 

( 3 ) ท าการค้าสินค้า เม็ดพลาสติก ไฟเบอร์กลาส เคร่ืองแก้ว เคร่ืองลายคราม ดอกไม้พลาสติก 
( 4 ) ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ พฒันา และ ผลิตสินค้าที่เก่ียวกับส่ิงบรรจุ หรือภาชนะทุกชนิด รวมไปถึงผลิตภณัฑ์จากวสัดุ

เหลือใช้ 
( 5 ) ประกอบกิจการรับจ้างผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับพลาสติก เช่น การท าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน หรือ

เคร่ืองประดบั รวมถึงชิน้ส่วนของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว และการท าภาชนะบรรจ ุเช่น ถงุ กระสอบ 
( 6 ) ท าการค้าสินค้า ผ้า ด้าย เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบักาย สินค้าผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองอปุโภคอื่น ๆ  
( 7 ) ประกอบกิจการตัง้โรงงานผลิต และรับจ้างผลิตกล่องใส่เคร่ืองประดบัท าด้วยไม้เคลือบสีและส่ิงเคลือบเงาอื่น ๆ ท่ีท าด้วยไม้

เพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ 
( 8 ) ประกอบกิจการค้า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผ่นบนัทึกข้อมลู ระบบซอตฟ์แวร์ แบบพิมพ์ อปุกรณ์การพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ รวมทัง้อะไหล่

และอปุกรณ์ของสินค้าดงักล่าวทกุชนิด 
( 9 ) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกับด้านการผลิต การตลาด การจัดจ าหน่ายและการ

ซ่อมแซมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์รวมไปถึงซอตฟ์แวร์คอมพิวเตอร์  
( 10 ) ท าการค้าสินค้าเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ของสิ่งดงักล่าว 
( 11 ) ท าการซือ้ขายเคร่ืองเคมีภณัฑ์ทกุชนิด ตลอดจนน า้ยาดบัเพลิง เคร่ืองตกแต่งบ้านเรือน เคร่ืองสขุภณัฑ์ และวสัดุก่อสร้างทกุ

ชนิด ตลอดจนเคร่ืองจกัรกล ให้กบัโรงงานอตุสาหกรรม 
( 12 ) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกัอาศยั สถานที่ท าการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ

งานก่อสร้างอย่างอื่นทกุชนิด รวมทัง้รับท างานโยธาทกุประเภท 
( 13 ) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลงุแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ ส ารวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่  บดแร่ 

ขนแร่ 
( 14 ) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนท์คลบั โบว์ล่ิง โรงภาพยนต์ และโรงมหรสพอื่น สถานพกัตากอากาศ สนามกีฬา 

สระว่ายน า้ 
( 15 ) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ รวมทัง้

รับบริการน าของออกจากท่าเรือตามพิธีศลุกากรและการจดัระวางขนส่งทกุชนิด 
( 16 ) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันส าปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย คร่ัง 

ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนือ้สัตว์ช าแหละ น า้ตาล อาหารสัตว์ และพืชผล
ทางการเกษตรทกุชนิด 

( 17 ) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกนัโรคส าหรับคนและสตัว์ เคร่ืองเวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์และเภสชักรรม ปุ๋ ย 
ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัว์ทกุชนิด เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ 

( 18 ) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าพลงังานทกุประเภท ได้แก่ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานจากการเผาไหม้วสัดุ
จากการเกษตร พลงังานขยะ พลงังานน า้ และประกอบธุรกิจ ก๊าซ น า้มนั ถ่านหิน และเชือ้เพลิงอื่น เป็นต้น 
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( 19 ) ประกอบกิจการ และ/หรือ สนับสนุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท และเก่ียวเนื่องกบัวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

( 20 ) ประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิงและให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อดัฉีดพ่นน า้ยากันสนิมส าหรับ
ยานพาหนะทกุประเภท รวมทัง้บริการติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ไขอปุกรณ์ป้องกนัวินาศภยัทกุประเภท 

( 21 ) ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดท า จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การเงิน การตลาด รวมทัง้วิเคราะห์และประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ 

( 22 ) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ ป่วยเจ็บ รับท าการฝึกสอนและอบรมทางด้าน
วิชาการเก่ียวกบัการแพทย์ การอนามยั 

( 23 ) ท าการสัง่จากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซึง่สินค้าตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
( 24 ) ประกอบกิจการซือ้ขายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) รวมทัง้ธุรกิจตลาดแบบตรง 
( 25 ) ยื่นประมลูหรือเข้าท าสญัญากับรัฐบาล องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ รวมทัง้บุคคล 

นิติบคุคล หรืออื่น ๆ เพื่อการด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
( 26 ) ประกอบกิจการประมลูเพื่อขายสินค้าและรับจ้างท าของตามวตัถุประสงค์ทัง้หมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน

ราชการ และองค์การของรัฐ 
( 27 ) ติดต่อธนาคารพาณิชย์ เปิดบญัชี เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เครดิตทางการค้า ท าทรัสต์รีซีท ตลอดจนขอรับสินเชื่อทกุประเภท

จากธนาคาร โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม 
( 28 ) กู้ยืมเงิน หรือจดัหาเงินโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือ

กิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทัง้การเข้าค า้ประกันการกู้ยืมของบริษัทหรือกิจการดังกล่าว โดยการน าทรัพย์สินของ
บริษัท ไปจ าน า จ านองหรือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อการค า้ประกนัหนีด้งักล่าว  

( 29 ) ให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อแก่บุคคลโดยมีข้อก าหนดตามที่เหมาะสมและจะมีหลกัประกันหรือไม่ก็ตาม และโดยเฉพาะแก่ลกูค้า
หรือบคุคลอื่น ๆ บริษัทจ ากดั หรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล ผู้มาติดต่อกบับริษัท (ยกเว้นการรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์)  

( 30 ) สั่งจ่าย ออก โอน รับรอง หรือสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารเปล่ียนมือได้อื่น ๆ ซึ่งเก่ียวกับการเงิน รวมทัง้ใบรับประกันเพื่อ
ประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้ยกเว้นกิจการธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
พาณิชย์ กิจการธุรกิจเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน กิจการธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และกิจการธุรกิจหลกัทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เว้น
แต่จะได้รับอนญุาตตามกฎหมาย 

( 31 ) ท าการเป็นนายหน้า ตวัแทนค้าต่างในกิจการค้าทกุประเภททัง้ในและนอกประเทศ ยกเว้นกิจการประกันภยั จดัหาสมาชิกให้
สมาคม และกิจการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

( 32 ) ซือ้ที่ดินเพื่อจดัตัง้เป็นส านกังาน โรงงานอตุสาหกรรม โกดงัส าหรับเก็บสินค้าของบริษัท 
( 33 ) ถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ต่าง ๆ ทัง้สงัหาริมทรัพย์  และอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เพ่ือประโยชน์ของบริษัทท า

การซือ้ขายแลกเปล่ียน เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ขายฝาก จ านองที่ดิน และส่ิงปลกูสร้าง 
( 34 ) ท าการจดัตัง้ส านกังานสาขาหรือตัง้ตวัแทน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
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( 35 ) ท าการรับซือ้ โอน ร่วมลงทุน แสวงหาประโยชน์ เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท
จ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีไ้ม่ว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดันัน้ จะมีวตัถปุระสงค์เช่นเดียวกบัของบริษัทหรือไม่ก็ตาม 

( 36 ) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จดัการและดแูลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจดัการทรัพย์สินให้บคุคลอื่น 
( 37 ) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่าหรือต ่ากว่ามลูค่าของหุ้นที่ก าหนดไว้ได้แต่ทัง้นีจ้ะอยู่ภายใต้บังคบัของกฎหมายที่

เก่ียวข้อง  
( 38 ) บริษัทมีสิทธิออกหลกัทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้  ตัว๋เงิน หน่วยลงทนุ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้

หุ้นกู้  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุน หรือหลกัทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งก าหนดหรือจะก าหนดไว้ โดยผล
ของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขาย
ต่อผู้ ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบคุคลใด ๆ  

( 39 ) น าเงินทนุของบริษัทไปลงทนุซือ้หุ้น พนัธบตัร หุ้นกู้  และหลกัทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทใดๆ ซึง่ตัง้ขึน้เพื่อประกอบการอตุสาหกรรม
หรือกิจการอื่น และท าการขาย จ าหน่าย หรือซือ้กลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้  และหลักทรัพย์อื่ นเช่นว่านัน้ 
ยกเว้นกิจการค้าหลกัทรัพย์ 

( 40 ) ขอให้ปล่อยชัว่คราว กรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างที่ถกูด าเนินคดีอาญาในข้อหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัท 
( 41 ) ประกอบธุรกิจบริการค า้ประกนัหนีสิ้นความรับผิดและการปฏิบตัิตามสญัญาของบคุคลอื่น รวมทัง้รับบริการค า้ประกนับคุคล 

ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 
และกฎหมายอื่น 

( 42 ) ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งอาคาร สถานท่ี ส าหรับจดังานแสดงและงานกิจกรรมทกุประเภท รวมทัง้รับออกแบบงาน 
(กราฟิกดีไซน์) เช่น งานออกแบบสินค้า งานออกแบบเว็บไซต์ งานออกแบบศิลปะภาพพิมพ์ ภาพประกอบต่างๆ งาน
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ งานออกแบบโลโก้ แบรนด์สินค้า งานภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น 

( 43 ) ประกอบกิจการรับจดังานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานจดัอบรมสมัมนา และงานจดัประชมุ 
( 44 ) ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การขาย กฎหมาย บัญชี การเงิน การลงทุน ทรัพยากรบุคคล 

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และธุรกิจด้านต่างๆ รวมทัง้กิจการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
( 45 ) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน บ้าน อาคาร และอาคารชุด โดยด าเนินการเอง หรือโดยเข้าไปจัดการแทนบุคคลอื่น เพื่อ

ประโยชน์ทางการค้า 
( 46 ) ประกอบกิจการบริหารอาคารส านกังาน อาคารชดุ และหมู่บ้านจดัสรร รวมทัง้การบริหารจดัการ การดแูลรักษาความสะอาด 

และความปลอดภยัในทรัพย์สิน 
( 47 ) ประกอบกิจการศนูย์สขุภาพ และการบริหารจดัการศนูย์สขุภาพ โดยด าเนินการเอง หรือเข้าไปบริหารจดัการแทนบคุคลอื่น 
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ชื่อ – สกุล นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ 
อาย ุ   60 ปี 
ที่อยู่   เลขที่ 79/131 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชนั  

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั  

- 2562 - ปัจจบุนั 
- 2561 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              

ธนาคารธนชาต (มหาชน) 
บริษัท เอสโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 

- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ    บริษัท พี แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั 
- 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั 
- 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ      บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
- 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ      บริษัท พีดบับลิว คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

การศึกษาสูงสุด -  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 

1. ผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นท่ี 14) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 2. การบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงูรุ่นท่ี 5 สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ์ 
  3. ผู้น าการเปล่ียนแปลงระดบัสงู บริษัท กริดทีมเวิร์ค จ ากดั 
  4. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4.1. Digital Transformation – A must for all companies 
4.2. IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 8/2561 
4.3. Ethical Leadership Program รุ่นท่ี 10/2560 
4.4. Director Briefing (Managing Technology & Disruption) รุ่นที่ 4/2559  
4.5. Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 24/2559 
4.6. Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559  
4.7. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 37/2558  
4.8. Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2550 
4.9. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 12/2547  

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
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ประสบการณ์ท างาน 
- 2560 – 2562 กรรมการอสิระ การนิคมอตุสาหกรรม แห่งประเทศไทย  

- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทยจ ากดั  
- 2559 – 2561 กรรมการอิสระ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
- 2559 – 2560 ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
- 2557 – 2558 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
- 2557 – 2558 ประธานคณะท างานก ากบัและตดิตามการบริหารงาน NPL 
- 2555 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จ ากดั 
สัดส่วนการถือหุ้น -           ไม่มีการถือหุ้น 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

-           ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัอื่น 
           1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เอสโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 2) กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
  - ธนาคารธนชาต (มหาชน) 
  -  บริษัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
  -  บริษัท พี แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั  
  -  บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  -        บริษัท พี ดบับลิว คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 3) กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
  -        ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

-  6 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้วนัท่ี 28 เมษายน 2557)  
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562       1/1       ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2562                  7/7 ครัง้ 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะต่างๆกับบริษัทและนิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  
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ชื่อ – สกุล นางสาวศศธิร  ฝัน้พรม 
อาย ุ   53 ปี 
ที่อยู่   50/21 ซอยพร้อมพรรค  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 
ต าแหน่งปัจจุบนั   

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย)  
- ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรรมการ  บริษัท ไอเอเอส ท่ีปรึกษาธุรกจิ  จ ากดั 
- กรรมการ  บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด์)  จ ากดั 
- กรรมการ  บริษัท เอเนอร์ส จ ากดั 
- อาจารย์พิเศษ  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- กรรมการ  กลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านเมียนมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
- กรรมการอิสระ 

การศึกษาสูงสุด   
- ปริญญาเอก สาขา Public Administration, University of Northern Philippines (UNP) 
- ปริญญาโททางสถิติประยกุต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรีทางบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 
- Directors Certification Program รุ่นท่ี 283/2562 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 150/2561 

- Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 31/2561 
ประสบการณ์ท างาน  

- วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เสริมสร้างผู้ประกอบการยคุใหม่-การวางแผนธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  และ สมาคม
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) 

- อาจารย์พิเศษ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม คณะบริหารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น 

- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- อาจารย์พิเศษคณะบญัชี  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- อาจารย์พิเศษคณะบญัชี  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

- อาจารย์พิเศษภาควชิาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกจิ  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตบพิตรพิมขุ มหาเมฆ  

- 2547  ผู้จดัการหนว่ยควบคมุงานท่ีปรึกษาโครงการชบุชวีิตนกัธุรกิจไทยระยะที่ 2  

  สถาบนัพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
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- 2534 - 2539          หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบบญัชี  ส านกังานศภุชยัการบญัชี 

- 2532 - 2534          ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชีอาวโุส  บริษัท  ดีลอยท์  ทู้ช  โธมทัส ุ ไชยยศ  จ ากดั 
 

สัดส่วนการถือหุ้น          -     ไม่มีการถือหุ้น 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัอื่น 
           1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
 2) กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- บริษัท ไอเอเอส ท่ีปรึกษาธุรกิจ  จ ากดั 
- บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด)์  จ ากดั 

- บริษัท เอเนอร์ส จ ากดั 
 3) กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

- 2 ปี (ได้รับแต่งตัง้เมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2561) 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562        1/1 ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2562           7/7 ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562          5/5 ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2562     6/6 ครัง้ 

 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะต่างๆกับบริษทัและนิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นางสาวศศิธร ฝัน้พรม มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  
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ชื่อ – สกุล นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร 
อายุ   64 ปี 
ที่อยู่   เลขที่ 84 ซอยหมู่บ้านบญุสงู ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
ต าแหน่งปัจจุบนั   
2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพฒันาที่ยัง่ยืน บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  
- กรรมการ  
การศึกษาสูงสุด  

-    ปริญญาโทเคหพฒันศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-    ปริญญาโทสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 
1. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน. รุ่นท่ี12/2561)  
2. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและบริการ (วธอ. รุ่นท่ี 3/2559) สถาบนัวิทยาการธุรกจิและ

อตุสาหกรรม  
3. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 17/2557)  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
4. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4.1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 25/2560 
4.2. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2560 
4.3. Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559  
4.4. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 36/2558  
4.5. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21/2557  
4.6. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 2/2555  
4.7. Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 14/2555  
4.8. Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 25/2549 
4.9. Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 35/2546 
  

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
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ประสบการณ์ท างาน  
- 2560 – 2561 กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
- 2557- 2560 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้น -   ไม่มีการถือหุ้น 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-   ไม่มี 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

-   ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัอื่น 
           1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 - บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 

2) กจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
  - บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
 3) กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
  - ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

-  20 ปี (ได้รับการแต่งตัง้วนัท่ี 19 มีนาคม 2543)  
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562       1/1        ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2562                  7/7 ครัง้ 
 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะต่างๆกับบริษทัและนิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร มีคุณสมบตัิครบถ้วน
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ี ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  
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นิยามและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  ต้องมีจ านวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดลุการท างานของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ซึง่
ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะและมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด ดังนี ้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มี
นัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่
มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี 
 
หมายเหตุ  มีความเข้มข้นกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และ ตลท. บริษัทฯได้ก าหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกิน          

ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ (ตามปรากฏในข้อ 1) ซึง่ทาง ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนดไว้ให้ถือหุ้น
ได้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
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ข้อมูลประวตัิ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี (บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

หมายเหต ุ : ผู้สอบบญัชีดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถงึคณะกรรรมการ
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง การศึกษาและประกาศนียบตัรอื่นๆ ประสบการณ์ 
1. น.ส.ศิริวรรณ สรุเทพินทร์ หุ้นส่วน - 

 
- 
 
- 
 
 
- 

ปริญญาตรีทางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโททางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ
สอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์              
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง
ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- มีป ระสบการณ์ การท า งาน ร่วมกับ
ส านกังานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี  

-  เป็นหุ้ นส่วนของส านักงานฯ เป็นเวลา
ประมาณ 15 ปี   

-  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

2. น.ส.กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ หุ้นส่วน - 
 
- 
 
- 

ปริญญาตรีทางบญัช ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโททางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ
สอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- มีประสบการณ์ การท างานร่วมกับ
ส านกังานฯมาเป็นเวลาประมาณ 29 ปี  

-   เป็นหุ้นส่วนส านักงานฯ เวลาประมาณ 
18 ปี   

-   มีประสบการณ์ท างานในต่างประเทศที่
ส านกังานอีวาย San Jose เป็นเวลา 18 
เดือน  

-   เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีที่ได้รับการรับรอง
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

3. นายวชิาติ โลเกศกระว ี หุ้นส่วน - 
 
- 
 
- 

ปริญญาตรีทางบญัช ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโททางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ
สอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

-   มีประสบการณ์ การท างานร่วมกับ
ส านกังานฯมาเป็นเวลาประมาณ 29 ปี  

-   เป็ นหุ้ น ส่วนของส านักงานฯ เวลา
ประมาณ 18 ปี   

-   เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  
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การส่งค าถามเกี่ยวกบับริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 

บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดี ดงันัน้
ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับค าถามเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนการประชมุ ดงันี ้

 
1. ผู้ถือหุ้นส่งค าถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอยีด ดังนี ้

• ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่ตดิต่อได้ของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ  
• รายละเอียดค าถาม 

 
2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับค าถาม 

• ทางอีเมล์ : info.panadda@thantawan.com  
• ไปรษณีย์ลงทะเบียน : 
 ถึง เลขานกุารบริษัท 
  บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
  เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ท่ี 32 
  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 
• ทางโทรสาร : 02-273-8484 

 
3.    ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม 

ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ได้ตัง้แต่วนัองัคารที่ 9 มิถุนายน  2563 ถึง   
วนัจนัทร์ที่ 22 มิถนุายน 2563 
 

4.    การตอบค าถาม 
บริษัทฯ จะพิจารณาตอบค าถามที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ท่านอื่นได้รับทราบข้อมลูดงักล่าวอย่างเทา่เทยีมกนั 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
Proxy Form A (General Form) 

 

          
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น.........................................       เขียนที ่/ Written at……………..……………….…… 
Shareholder registration number        วนัท่ี………เดือน ……….……..……..พ.ศ. ……….. 

             Date             Month                                   B.E. 

 
1.ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………… สญัชาติ …………………………………….....  
    I / We                                                                                                                      Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี ……………….. ถนน ……………….…………………..ต าบล/แขวง ………………………………………………  
Residing at No                             Road                                                          Tambol/Kwaeng  

อ าเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ………………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………………………..  
Amphur/Khet                                                   Province                                                       Post Code 

2. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…………….…..…หุ้น  
 Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of                                             share(s),    

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  ………………………………  เสียง  ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                                             vote(s), the details of which are as follows:   

❑ หุ้นสามญั……………………………… หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ……………………………… เสียง 
Ordinary share total of                                          share(s),   having voting rights equivalent to                                                       vote(s) 

❑ หุ้นบริุมสิทธ์ิ……………………………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ………………………………  เสียง 
  Preferred share total of                 share(s),   having voting rights equivalent to                     vote(s) 

 
3. ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง) / Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

ติดอากร

แสตมป์ 

Duty Stamp 

20 บาท/Baht 
 

กรณีเลือก 1.กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ที่❑1.ระบผุู้ รับมอบอ านาจ  
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at ❑ 
1.and giving a details of proxy 
(proxies). 

❑(1) ชื่อ ….............................................……………..........อาย ุ……………ปี  
      Name                                                                                             Age                    year 

อยู่บ้านเลขท่ี ……………ถนน ……………… ต าบล/แขวง ……………………  
Residing at No.                    Road                       Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ………………… จงัหวดั ………..…… รหสัไปรษณีย์ ………… 
Amphur/Khet                             Province                           Post Code                        

   หรือ  ชื่อ …....................................……………...............อาย ุ……………ปี  
      or   Name                                                                                   Age                      year 

อยู่บ้านเลขท่ี ……………ถนน ……………… ต าบล/แขวง ……………………  
Residing at No.                   Road                         Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ………………… จงัหวดั ………..…… รหสัไปรษณีย์ ………… 
Amphur/Khet                             Province                           Post Code                       
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  
As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020  on Friday June 26, 2020 at 
10:00 a.m. at Suntowers Building B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, Bangkok 
10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

Any act of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.  
 

ลงชื่อ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้มอบฉนัทะ/ Shareholder 
(…………..…..………….……..………) 

ลงชื่อ/ Signed …………..……………………….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
(……………………..……………..……) 

ลงชื่อ/ Signed ……………..…………….……….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
(…………………………..………..……) 

ลงชื่อ/ Signed …….………..…………….………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
(…………..……..………………………) 

 
หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

❑(2) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง) คือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose one of 
following) 

❑(2.1) นายสายณัห์ สตางค์มงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการ
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here) 

❑(2.2) นายอษัฎากร ลิม้ปิติ Mr.Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏ
ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here) 

   

 

กรณีเลือก 2.กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ที่❑ 
If you make proxy by 
choosing No.2, please mark 
✓ at ❑  

    Remark:  A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. He/She cannot split     
his/her shares and assign to several proxy holders to vote for him/her in the meeting.  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
 Proxy Form B (Proxy Form containing specific details)  

 
 

       เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_________________________      เขียนที่ / Written___________________________ 
      Shareholder registration number                    วนัที่________เดือน______________พ.ศ. _______ 

                    Date             Month                       B.E. 

 
 

(1) ข้าพเจ้า _______________________________________สญัชาติ ___________ อยู่บ้านเลขที่ _______________ถนน______________ 
I/We        Nationality                   Residing No.                         Road 
ต าบล/แขวง__________________อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย์_______________ 
Tambon/Khwaeng                     Amphur/Khet                                 Province                                 Postcode 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทำนตะวันอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม _______________                       หุ้น 
Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of                              share(s),    

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  _______________________  เสียง  ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                 vote(s), with details as follows:   
❑หุ้นสามญั                                            ___           __    หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั __________________________เสียง 
Ordinary share total of                                          share(s),       having voting rights equivalent to                               vote(s) 
❑หุ้นบริุมสิทธ์ิ __________________________   หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ___________________   _____เสียง 
Preferred share total of         share(s),       having voting rights equivalent to           vote(s)   
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ติดอากร
แสตมป์ 

Duty Stamp 
20 บาท/Baht 

กรณีเลือก 1.กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ที่❑1.ระบผุู้ รับมอบอ านาจ  
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at ❑ 
1.and giving a details of proxy 
(proxies). 

❑(1) ชื่อ _____________________________________________อาย_ุ____________ปี  
      Name                                                                             Age                      year 

อยู่บ้านเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                           Road                   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์ ____________ 
Amphur/Khet                             Province                           Post Code                        

   หรือ  ชื่อ _________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Or   Name                                                                      Age                      year 

อยู่บ้านเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                           Road                   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์ ____________ 
Amphur/Khet                             Province                           Post Code           

   หรือ  ชื่อ _________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Or   Name                                                                      Age                      year 

อยู่บ้านเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                           Road                   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์ ____________ 
Amphur/Khet                             Province                           Post Code                        
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ใน
วนัศกุร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้  39  อาคารซนัทาวเวอร์ส บี  เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 
10900  หรือจะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on Friday June 
26, 2020 at 10:00 a.m., Suntowers Building B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet 
Chautuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
วำระท่ี  1 
Agenda 1 

เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ณ วันท่ี 24 เมษำยน 2562 
To approve and certify Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2019. 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วำระท่ี  2 เร่ือง คณะกรรมกำรรำยงำนกิจกำรของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the report on Company’s operating results for the year 2019. 

เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
The agenda for to acknowledge and no vote. 

วำระท่ี  3 
Agenda 3 

เร่ือง พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2019. 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระท่ี  4 
Agenda 4 

เร่ือง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
To acknowledge the interim dividend payment. 
เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
The agenda for to acknowledge and no vote. 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
Agenda 5 To consider and approve the amendment to the objectives of the Company 
 ❑   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
  

❑(2) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose 
one of following) 
❑ (2.1) นายสายัณห์ สตางค์มงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการ

อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here) 
❑ (2.2) นายอัษฎากร ลิม้ปิติ Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏ

ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here) 
 

  
 

กรณีเลือก 2.กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ที่❑ 
If you make proxy by 
choosing No.2, please mark 
✓ at ❑  
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 ❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain   
วำระท่ี 6 
 

พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

Agenda 6   To consider and approve an amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association to be consistent 
with the amendment of the Objectives. 

 ❑   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 

 ❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain   
 วำระท่ี  7 เร่ือง พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
 Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด / The appointment of all directors 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes  
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
1. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ/ Mr. Prisun Wongsmith 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
2. นางสาวศศิธร ฝัน้พรม/ Miss. Sasitorn Funprom 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร/ Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 วำระท่ี  8 
 Agenda 8 

พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2020 

 ❑    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 

 ❑    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                      Abstain   
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วำระท่ี  9 
Agenda 9 

พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2020 
❑    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain    
  วำระท่ี  10 
  Agenda 10 

พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
To consider any other business (if any) 

 ❑    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 

 ❑    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain   
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified to this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute 
my/our voting as a shareholder.  

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
In case, I/we have not specified my/our voting intention to any agenda or specified unclear instruction or in case the meeting 
considered or passed resolutions in any matters other than these specified above.  Furthermore, in case there is any amendment 
or addition to any fact.  The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in all 
respects.   
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote 
as specified in this proxy form. 
 

ลงชื่อ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้มอบฉนัทะ/ Shareholder 
                   (…………..…..………….……..………)  
ลงชื่อ/ Signed …………..……………………….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy   
               (……………………..……………..……)  
ลงชื่อ/ Signed ……………..…………….……….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy   
                   (…………………………..………..……)  
ลงชื่อ/ Signed …….………..…………….………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy  
                   (…………..……..………………………)  

หมำยเหตุ  1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
   แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ า 
    ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  

Remark     1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  Shall not allocate the                   
  number of shares to several proxies for voting separately.   

   2. In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may 
use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Annex attached to the Proxy form B 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทำนตะวันอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited 

ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ชัน้ 39 เลขที่ 
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders 2020, to be held on Wednesday June 26, 2020 at 10.00 a.m., Suntowers Bldg-B-39th Floor, 123 
Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.  

 

วำระท่ี  ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

 ❑   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
                                          ❑ เห็นด้วย                                ❑ ไม่เห็นด้วย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   
  

วำระท่ี  ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

 ❑   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
                                                         ❑ เห็นด้วย                                ❑ ไม่เห็นด้วย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   
  

วำระท่ี  ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

 ❑   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย                                ❑ ไม่เห็นด้วย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   
  

วำระท่ี  ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

 ❑   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย                                ❑ ไม่เห็นด้วย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   
 
วำระท่ี  ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

 ❑   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย                                ❑ ไม่เห็นด้วย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   
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วำระท่ี  ______ 

Agenda ______ 

 
เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

 ❑   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

❑ เห็นด้วย                                ❑ ไม่เห็นด้วย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/we certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้มอบฉนัทะ/ Shareholder 
(…………..…..………….……..………) 

ลงช่ือ/ Signed …………..……………………….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
(……………………..……………..……) 

ลงช่ือ/ Signed ……………..…………….……….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
(…………………………..………..……) 

ลงช่ือ/ Signed …….………..…………….………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
(…………..……..………………………) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C  
(Specifically for a foreign shareholder for which a custodian in Thailand is appointed) 

 
      เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น________________________     เขียนที่ / Written at____________________________ 
      Shareholder registration number                   วนัที่________เดือน______________พ.ศ. _________ 

                   Date             Month                       B.E. 

 
 

(1) ข้าพเจ้า _______________________________________สญัชาติ ___________ อยู่บ้านเลขที่ _______________ถนน______________ 
I/We        Nationality                   Residing No.                         Road 
ต าบล/แขวง__________________อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย์_______________ 
Tambon/Khwaeng                     Amphur/Khet                                 Province                                 Postcode 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม _______________                       หุ้น 
Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of                              share(s),    

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  _______________________  เสียง  ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                 vote(s), with details as follows:   
❑หุ้นสามญั                                            ___           __    หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั __________________________เสียง 
Ordinary share total of                                          share(s),       having voting rights equivalent to                               vote(s) 
❑หุ้นบริุมสิทธ์ิ __________________________   หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ___________________   _____เสียง 
Preferred share total of         share(s),       having voting rights equivalent to           vote(s)   
 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง) / Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ติดอากร
แสตมป์ 

Duty Stamp 
20 บาท/Baht 

กรณีเลือก 1.กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ที่❑1.ระบผุู้ รับมอบอ านาจ  
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at ❑ 
1.and giving a details of proxy 
(proxies). 

❑(1) ชื่อ _____________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Name                                                                             Age                      year 

อยู่บ้านเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                   Road                      Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์ ____________ 
Amphur/Khet                     Province                           Post Code                        

   หรือ  ชื่อ _________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Or   Name                                                                      Age                      year 

อยู่บ้านเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                    Road                      Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์ ____________ 
Amphur/Khet                      Province                        Post Code                        
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ใน
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้  39  อาคารซันทาวเวอร์ส บี  เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  หรือจะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on Friday June 
26, 2020 at 10: 00 a.m., Suntowers Building B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet 
Chautuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในครัง้นี ้ดงันี ้
    I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follow: 
❑มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถ่ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

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

         To split the votes as follows: 
❑หุ้นสามญั______________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน____________________เสียง 

                 Ordinary share                               share(s) and have the rights to vote equal to           votes 
❑หุ้นบริุมสิทธิ____________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน____________________เสียง 

                 Preference share                            share(s) and have the rights to vote equal to           votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด_____________________เสียง 
  The total number of voting right is______________________Votes 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
     I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

วาระท่ี  1 
Agenda 1 

เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ณ วันท่ี 24 เมษายน 2562 
To approve and certify Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2019. 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระท่ี  2 เร่ือง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the report on Company’s operating results for the year 2019 

เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
The agenda for to acknowledge and no vote. 

  

❑(2) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) คือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company (Please choose 
one of following) 

 

❑ (2.1) นายสายัณห์ สตางค์มงคล Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียดกรรมการ
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here) 

❑ (2.2) นายอัษฎากร ลิม้ปิติ Mr. Asdakorn Limpiti (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏ
ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here) 

 
  

 

กรณีเลือก 2.กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ที่❑ 
If you make proxy by 
choosing No.2, please mark 
✓ at ❑  
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วาระท่ี  3 
Agenda 3 

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2019 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระท่ี  4 
Agenda 4 

เร่ือง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
To acknowledge the interim dividend payment 
เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
The agenda for to acknowledge and no vote. 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
Agenda 5 To consider and approve the amendment to the objectives of the Company 
 ❑   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain   

วาระท่ี 6 
 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

Agenda 6   To consider and approve an amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association to be consistent 
with the amendment of the Objectives 

 ❑   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 

 ❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain   
 วาระท่ี  7 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / The appointment of all directors 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes  
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การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
1. นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ/ Mr. Prisun Wongsmith 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
2. นางสาวศศิธร ฝัน้พรม/ Miss. Sasitorn Funprom 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร/ Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
 วาระท่ี  8 
 Agenda 8 

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2020 

 ❑    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate. 

 ❑    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                      Abstain   
 

 
วาระท่ี  9 
Agenda 9 

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2020 
❑    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain    
 
  วาระท่ี  10 
  Agenda 10 

พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
To consider any other business (if any) 

 ❑    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate. 

 ❑    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain   
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

(5) Any votes by the proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be 
deemed as my/our votes as a shareholder. 

(6) If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in 
the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the proxy shall be authorized to 
consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate. 

Any acts taken by the proxy at the meeting shall, unless the proxy cast the votes not in compliance with my/our intention 
specified herein, be deemed as my/our own act(s) in all aspects.  

 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้มอบฉนัทะ/ Shareholder 
(…………..…..………….……..………) 

 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
(…………..…..………….……..………) 

 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
(…………..…..………….……..………) 

 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
ตามแนบ 

 

Remarks 
1.  This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a 

custodian in Thailand is appointed therefore. 
2.  Evidence of documents required to be attached to the proxy from are: 

(1)  A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder. 
(2)  A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian. 

3.   A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of 
shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

4.  If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  

Annex to the Form of Proxy (Form C) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited  
 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้  39  อาคารซนัทาวเวอร์ส บี  เลขที่ 
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the Annual General Meeting of Shareholders 2020, to be held on Friday, June 26, 2020; 10.00 a.m. Suntowers Build B, Meeting 
room; 39 floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and 
venue. 

 
วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
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วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/we certify that the details in this Attachment to Proxy From are completely correct and totally true. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้มอบฉนัทะ/ Shareholder 
                   (…………..…..………….……..………)  
ลงช่ือ/ Signed …………..……………………….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy   
               (……………………..……………..……)  
ลงช่ือ/ Signed ……………..…………….……….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy   
                   (…………………………..………..……)  
ลงช่ือ/ Signed …….………..…………….………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy  
                   (…………..……..………………………)  
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ชื่อ – สกุล นายสายณัห์  สตางคม์งคล 
อาย ุ   72 ปี 
ที่อยู่   เลขที่ 38 ซอยรามค าแหง 44 แยก 2 ถนนรามค าแหง 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  
ต าแหน่งปัจจุบนั  

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท  พีซีเอน็ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
การศึกษา -    พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -    วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 
1. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 17 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
2. Senior Executive Program (สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์) 
3. หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการ ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (กระทรวงการคลงั) 
4. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4.1. Board that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559 
4.2. Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 6/2557  
4.3. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 25/2554  
4.4. Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 34/2554 
4.5. DCP Re - Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นท่ี 1/2551  
4.6. Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 7/2551 
4.7. Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 9/2547 
4.8. Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43/2547  

 
ประสบการณ์ท างาน 
2560 – 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 
2549 – 2551 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพย์สิน และงานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2548 – 2549 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความเส่ียง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2545 – 2548 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  
  

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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สัดส่วนการถือหุ้น -   ไม่มีการถือหุ้น 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี 
 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

-  ไม่มี 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  

-  5 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558)  
 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 

-  ไม่มี 
 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา 

 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562       1/1  ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2562           7/7 ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562        5/5 ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2562 6/6  ครัง้ 
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ชื่อ – สกุล  นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ 
อายุ 65 ปี 

ที่อยู่   เลขที่ 9/53 หมู่ที่ 7 ต าบลสวนใหญ่  
อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั   

2559 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
การศึกษาสูงสุด  

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคมี    มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคมี  มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา 

 
การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 
1.  Advance Management Program (AMP) รุ่นท่ี 167/2547 Harvard Business School 
2. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 17/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

3. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     3.1 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 75/2006  
     3.2 Thailand Energy Academy (TEA) Class 1/2012  
     3.3 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 24/2017 
 
ประสบการณ์ท างาน                   
- 2553 – 2556 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุ่มงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกจิ  

 บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)              
- 2557 – 2558 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุ่มงานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ และรักษาการ / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 กลุ่มงานเทคโนโลยีและพฒันาความยัง่ยืน    บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)    
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)   

 
สัดส่วนการถือหุ้น          -     ไม่มีการถือหุ้น 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี 
 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี 

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  
- 4 ปี (ได้รับแต่งตัง้เมื่อ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559) 
 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 

- ไม่มี 
 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา 
 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562       1/1    ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2562          7/7 ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562         5/5  ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2562  6/6 ครัง้ 

• เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2562  6/6 ครัง้ 
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ค ำชีแ้จงวธิีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงหลักฐำนแสดงตนเข้ำร่วมประชุม 

และกำรออกเสียงลงคะแนน ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
กำรมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นแบบที่
ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่ บริษัท ได้เสนอชื่อไว้  
ดงันี ้
1.  นายสายณัห์     สตางค์มงคล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
2.  นายอษัฎากร     ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหา 

ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 และมีรายละเอียดเก่ียวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบชุื่อผู้ รับมอบฉนัทะได้
มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวักรณีผู้ รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้ รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถ
เข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ 

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

 บริษัท จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน
ตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้

หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี ้(แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 
1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง: 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซึง่ปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกลุของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุ
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนชื่อหรือ
ชื่อสกลุให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ: 
- หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน

และลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 
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 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง : 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามข้อ 1 
- หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้
ถือหุ้น 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ: 
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อ ความครบถ้วน 

และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือ

มอบฉนัทะซึง่ผู้แทนนิติบคุคลได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำที่มิได้มสีัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
  ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้
ใช้เอกสารดงัต่อไปนี ้(แล้วแต่กรณี) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อผกูพนันิติบคุคลและเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

- เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้ลงลายมือชื่อรับรองความถกูต้องของค าแปล 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 
- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 
- หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสือยืนยนัว่าคสัโตเดียนผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

กำรออกเสียงลงคะแนน 

วำระทั่วไป 
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดย

จะสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ 
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- หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทึกการลงมติคดัค้านหรืองดออกเสียงในบตัร
ลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ และถือว่าผู้ ถือหุ้นทีไ่ม่ได้ยกมือในท่ีประชมุมีมติให้
อนมุตัิตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ  

- หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ให้อนมุตัิตามที่ประธาน
ฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉนัทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติ
คดัค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บนัทึกคะแนนเสียงที่คดัค้านหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการ
ลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว 

3. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมุข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนัน้ แต่การออกเสียงเลือกตัง้หรือถอด
ถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

4. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณี
ผู้ รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อน าไปบนัทึกรวมกบัคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระ
ทีบ่ริษัท เสนอชื่อ 

วำระกรรมกำร 
 ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุ ตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 
ประธานที่ประชมุหรือเจ้าหน้าที่จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ  
- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้ นที่มอบ

ฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่บริษัทบนัทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ท่ีออกเสียงไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ 

- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะเนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าใด 
โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุล่าสดุ 
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ข้อบังคับบริษทัในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 16  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุ ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

ข้อ 17  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

ข้อ 20  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ี(3/4)ของจ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่
ถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

ข้อ 32  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ
หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนวนัประชมุและให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ในการประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทอาจจดัประชมุในเขตท้องที่อื่นท่ีมิได้มีอาณาเขตติดต่อกับ
จงัหวดัที่ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ก็ได้ 

 
ข้อ 33 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหน่ึง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ใน ก รณี ดั งต่ อ ไป นี ้ ใ ห้ ถื อ ค ะแนน เสี ย ง ไม่ น้ อย ก ว่ า ส าม ใน ส่ี  ( 3/4)  ขอ งจ าน วน เสี ย งทั ้งห ม ดขอ ง 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

 

ข้อ 36 กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อบงัคบัของบริษัทฉบบัเต็มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที ่www.thantawan.com 
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แผนที่ตัง้ส ำนักงำน บริษทั ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
ประชมุผู้ ถือหุ้น วนัศกุร์ที ่ 26 มถินุายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชมุ  ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที ่123 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-273-8333 
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ห้องประชุมชัน้ 39  
อำคำรซันทำวเวอร์ส บี 

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
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