
หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565

บริษทั ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

วนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
เป็นการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เท่านัน้
โดยท ำกำรถ่ำยทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้ 39 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี
เลขที่ 123 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหต:ุ กำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้เป็นกำรจดัประชุมโดยผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เพือ่ 
หลกีเลีย่งกำรรวมตวัของคนจ ำนวนมำกทีม่คีวำมเสีย่งสงูต่อกำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุฯ ผ่ำนระบบ 
ประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์โดยไมต่อ้งเดนิทำงมำยงับรษิทั



การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ า ปี 2565 

 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามส าคญักับการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุ
ฝ่าย โดยไดจ้ดัใหมี้มาตรการในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 
2562 
 โดยบรษัิทฯ ขอแจง้การด าเนินการของบรษัิทฯ เก่ียวกบัการจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น และสิทธิของทา่นภายใตก้ฎหมายการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นทีบ่ริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย 
บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ ที่เขา้รว่มประชมุ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวมรวมขอ้มลูสว่น
บคุคล ดงัตอ่ไปนี ้ 

• ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป เชน่ ชื่อ นามสกลุ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีที่เกิด เพศ สญัชาติ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ  านวนหุน้ ภาพถ่ายผู ้          
และ/หรอืภาพเคลื่อนไหวของผูเ้ขา้รว่มประชมุ เป็นตน้ 

• ขอ้มลูเพ่ือการติดตอ่ เชน่ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล เป็นตน้ 
โดยบริษัทฯ อาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านโดยตรงจากผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ หรือไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านผ่านระบบของ บริษัท ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (“TSD”) หรอืผ่านชอ่งทางอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด 

2. วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

• ก าหนดรายชื่อในการเรียก จดัใหมี้ และด าเนินการส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตามที่
กฎหมายก าหนด รวมถึงการจดัสง่เอกสารใหแ้ก่ทา่น 

• จดัท ารายงาน มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

• บรษัิทอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่บคุคลหรอืหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการขา้งตน้อนัเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายก าหนด เชน่ กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดตอ่ เป็นตน้ 

• เพื่อการรกัษาความปลอดภยั การจดัท าสื่อประช าสมัพนัธ ์หรือการจดัท ากิจกรรมของบริษัทฯ ทัง้นี ้การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นไป
ตามภายใตข้อบเขตของประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมายตามความสมเหตสุมผล และไมเ่กินขอบเขตที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจคาดหมายได ้

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา 
บริษัทฯจะด าเนินก ารเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันีต้ลอดระยะเวลาที่ก  าหนดไวต้ามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตามความ
จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้ 

4. สิทธิของทา่น 
ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่ก  าหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความ
ยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูสว่นบคุคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถ้กูตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล สิทธิ
ในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบคุคลตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด สิทธิรอ้งเรยีน และสิทธิในการคดัคา้นการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

5. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ 
ทา่นสามารถใชส้ิทธิที่กลา่วมาขา้งตน้ หรอืแจง้ความประสงคอ่ื์นใดเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านได ้โดยติดตอ่ไปยงั 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ที่ 32 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร: 02-273-8333 ตอ่ 3209 
Email: pdpa@thantawan.com 
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THIP-SET/009/2022     
 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง    ค าบอกกลา่วเรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน      ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 พรอ้มงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564           

(ในรูปแบบ QR Code)  
3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหนง่    
4. นิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
5. รายละเอียดของผูส้อบบญัชี 
6. การสง่ค าถามเก่ียวกบับรษัิทฯเป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
8. รายนามและประวตัิของกรรมการอิสระ ซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
9. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้ประชุม และการออก

เสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
10. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. ขอ้ปฎิบตัิส  าหรบัการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 
12. ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด  (มหาชน)  “บริษัทฯ”                
ครัง้ที่ 3/2565 วันศุกรท์ี่ 4 มีนาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 
เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระ
ราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง โดยท าการถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้  39  อาคารซนัทาวเวอรส์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ใน
วนัศกุรท์ี ่18  มีนาคม  2565  

 ส าหรบัการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 บริษัทฯไดป้ระกาศในเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า  วันพุธที่  1 กันยายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 แต่เมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายงับริษัทฯ จึงขอแจง้ระเบียบวาระการ
ประชมุตามมติคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564  ซึ่งบริษัทฯไดจ้ัดสง่รายงานการประชุมดงักลา่วให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส าเนาถึงคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ภายใน 14 วัน  รวมทัง้น าส่งกระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทฯไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุ
ดงักลา่วในเว็บไซตข์องบรษัิทฯที่  www.thantawan.com แลว้ รายละเอียดรายงานการประชมุปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นวา่รายงานการประชุมดงักลา่วไดบ้นัทึกถกูตอ้ง  สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อ
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงักลา่ว   
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้เท่ากนัประธาน
ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯในรอบปี 2564 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี  รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย  2  ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มค าบอกกลา่วเรยีกประชมุครัง้นี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ เป็นวาระเพื่อรบัทราบ  จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    งบการเงินดงักลา่ว  ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผา่นการตรวจสอบ และรบัรอง
โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว้  โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี  2564 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้เท่ากนัประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรบัปี 2564 จ านวน 382.82 ลา้นบาท   และไม่มียอดขาดทุนสะสม 
บริษัทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 44  ที่ว่า หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล    
เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และขอ้ 45 ที่วา่บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุ
ส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 10 
 ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล   บริษัทฯค านึงถึงผลประกอบการ  และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้
ในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอตัราที่เสนอเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ โดยบรษัิทฯจะยงัคงมีเงินทนุที่แข็งแกรง่สามารถรองรบัการเจริญเติบโต  และการขยายตวั
ของธุรกิจของบรษัิทฯไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

http://www.thantawan.com/
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการจัดสรรก าไรจากผล
การด าเนินงานปี 2564 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.75 
บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายจาก 

1) ก าไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรอ้ยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
125,999,560.40 บาท 
2) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีไดร้บัการยกเวน้ภาษีจากสิทธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท คิด
เป็นจ านวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท  

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ก่อน และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในวนัองัคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก าหนดใหว้นัศกุรท์ี่ 18 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD 
DATE) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และก าหนดใหว้นัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เป็นวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD DATE) เพื่อสทิธิในการรบัเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2564 
อนึ่งบริษัทฯ ไม่ตอ้งจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2564 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทนุส ารองตาม
กฎหมายครบถว้นแลว้  
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 

รายการ 
ผลประกอบการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
จ านวนหุน้สามญั ( หุน้ ) 89,999,686 80,000,000 80,000,000 
ก าไรสทุธิส าหรบัปีตามงบการเงิน (ลา้นบาท) 382.82 347.81 244.52 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 4.25 4.35 3.06 
รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุน้(บาท/หุน้) 1.75 1.70  1.25 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้(ลา้นบาท) 158 136 100.00  
สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล(รอ้ยละ) 41.18 39.08  40.85 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้เท่ากันประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุน้สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: สบืเนื่องจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิ

ใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 10,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน

ใหม่ จ านวน 90,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัไมเ่กินจ านวน 10,000,000 หุน้ ซึง่ผลจาการจ่ายหุน้ปันผล เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 

2564 มีผูถื้อหุน้ไดร้บัหุน้ปันผลทัง้สิน้ จ านวน 9,999,686 หุน้ จึงยงัคงมีหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือจากการจ่ายปันผล อีก

จ านวน 314 หุน้ เนื่องจากบรษัิทยงัมีหุน้ที่จ าหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย

จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 314 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 90,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตดัหุน้สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ปันผล 

จ านวน 314 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของ

บรษัิทฯ จ านวน 314 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 90,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จ านวน 89,999,686 

บาท โดยวิธีตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่คงเหลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผล จ านวน 314 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 ทัง้นี ้มอบอ านาจใหบุ้คคลที่มีอ  านาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ

แกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 90,000,000 บาท เป็น

จ านวน 89,999,686 บาท ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 5 ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงขอใหท้ี่ ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิท ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของ

บรษัิทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกนัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงันี ้

ขอ้ 4   ทนุจดทะเบียน จ านวน 89,999,686 บาท (แปดสบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยแปดสบิหกบาท) 
          แบง่ออกเป็น   89,999,686 หุน้ (แปดสบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยแปดสบิหกหุน้) 
          มลูคา่หุน้ละ                                 1 บาท  (หนึง่บาท) 
          โดยแบง่ออกเป็น 
         หุน้สามญั                     89,999,686 หุน้ (แปดสบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยแปดสบิหกหุน้) 
         หุน้บรุมิสทิธ์ิ                                   - หุน้  

ทัง้นี ้มอบอ านาจใหบุ้คคลที่มีอ  านาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) ที่กรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ

นายทะเบียน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทกุครัง้ ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง
เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้ ในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น   

1. นายสายณัห ์ สตางคม์งคล  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายศิวนสั นาคทตั   กรรมการ 
3. นายเดชบดินทร ์ เหรยีญทรพัยด์ี  กรรมการ 

  บริษัทฯ ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ในระหว่างวนัพธุที่ 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัองัคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลใดเพื่อรบั
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีไม่ไดร้ว่ม
พิจารณาดว้ย ไดพ้ิจารณา กลั่นกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการดงักลา่ว ว่าเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ  มีความ
เช่ียวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ อีกทัง้บคุคลดงักล่าวไมม่ีการด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท  ซึ ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียในวาระนี ้           
ไดพ้ิจารณากลั่นกรองคดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแลว้ เห็นว่าบคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิเหมาะสม   
ที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื ่อประโยชนข์องบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี ่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาเลือกตัง้
กรรมการ  แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงันี ้   

1. นายนิวตัร ์ บางเสง่ียม  กรรมการอิสระ  
2. นายธนยั   ชรนิทรส์าร  กรรมการอิสระ  
3. นายธีระชยั  สริธิญัญานนท ์  กรรมการ 
โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 ซึง่เป็นวนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิ เป็นตน้ไป 

 ประวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3  
และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4  
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้เท่ากันประธานในท่ี

ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 22 ก าหนดวา่ กรรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทฯใน
รูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นๆตามขอ้บงัคบั หรอืตามที่ท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณา ทัง้นีไ้มว่่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑท์ี่จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆไป 
หรอืก าหนดใหม้ีผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได ้ 
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 บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการที่ดีไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ได้
ก าหนดไว ้ดงันี ้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึง่เทียบเคียงจากหลกัเกณฑ ์วิธีการ อตัราการจ่าย หนา้ที่ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั
มอบหมาย ของบรษัิทฯซึง่อยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั และโดยค านงึถึงสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ 

2) พิจารณาจ่ายโบนสัใหเ้ฉพาะกรรมการที่ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร และจะจ่ายตอ่เมื่อไดม้ีจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน และตามหลกัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้ จึงเห็นสมควร
ก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ  ประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 
11,000,000 บาท ประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุรายครัง้ และโบนสั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ 

      1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท            ปี 2565 ปี 2564 
1.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทท่ีจ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดอืน) 

- ประธาน 50,000 50,000 
- กรรมการ 35,000 35,000 

 

1.2 คา่เบีย้ประชมุที่จา่ยเป็นรายครัง้ (บาท/ครัง้) 
- ประธาน  20,000   20,000 
- กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 10,000  10,000 

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยที่จ่ายเป็นรายคร้ัง                    
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้) 

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

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

2.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (บาท/ครัง้) 
-ประธาน 20,000 20,000 
-กรรมการ                                                                                                   10,000 10,000 
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3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะน าไปจัดสรรเป็นโบนัสให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทก าหนด โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบตัิงาน หากไมม่ีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จะไมม่ีการจ่ายโบนสั 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

รายการ ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
วงเงนิที่เสนอ จ่ายจริง 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 11,000,000 10,800,000 9,765,000  
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ และตาม
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีใหค้วามเห็น จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท และโบนสั ประจ าปี 2565 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท 
 คา่ตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินของกรรมการ ไดแ้ก่ ประกนัสุขภาพ ประกนัภยัคุม้ครองการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่แบบ
กลุม่ และการประกนัความรบัผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท 
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ มติที่ประชุมในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
 ส าหรบัวาระนี ้กรรมการทกุคนมีสว่นไดส้ว่นเสยีโดยตรง จึงของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ทัง้นีก้รณีที่ผูถื้อ
หุน้ มอบฉนัทะใหก้รรมการบริษัทที่มีสว่นไดส้ว่นเสียโดยตรงในวาระนี ้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะกรรมการดงักลา่ว สามารถใช้
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามปกติ เวน้แตผู่ถื้อหุน้จะระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นอยา่งอื่น 
 

วาระที่  9  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่
ประชุม  ผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี ส าหรับปี 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิมซึง่ปฏิบตัิงานมาแลว้ 5 ปี คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็น
อย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบรษัิทจดทะเบียนอื่นใน
ระดบัเดียวกนัแลว้ เห็นวา่ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม  
 ทัง้นี ้บรษัิทที่เป็นส านกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สีย
กบับริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 5 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบรษัิท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัปี 2565 และมีมติเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้พิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ บคุคลโดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและคา่บรกิารสอบบญัชี ดงันี ้
1. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ประจ าปี 2565 ซึ่งไดเ้สนอรายช่ือผูส้อบบญัชีคือ

นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร ์หรอืทา่นใดทา่นหนึง่ที่ก าหนดใหด้งัรายละเอียดดา้นลา่ง ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักลา่ว
ขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของส านกังานท า
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หนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้ 

รายนาม เลขที่ใบอนุญาต จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ 
1.นางสาวศิรวิรรณ    สรุเทพินทร ์ 4604 5 ปี 

2.นายวิชาติ              โลเกศกระว ี 4451 - 

3.นางสาวกมลทิพย ์  เลศิวิทยว์รเทพ 4377 - 
 
2.   พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชี และค่าบรกิารอื่น รวมทัง้สิน้ 1,750,000 บาท ทัง้นี ้ไม่รวมคา่ใชจ้่ายเก่ียวเนื่องจากการสอบ
บญัชี ซึง่ก าหนดเบิกจ่ายตามจรงิ ประกอบดว้ย 

 

รายการ 
(หน่วย:บาท) 

ค่าสอบบัญช ี
2565 2564 

1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,050,000 1,050,000 
2. คา่สอบทานงบไตรมาส    600,000    600,000 
3. คา่สอบทานรายงานประจ าปี    100,000    100,000 
    รวมคา่สอบบญัชี 1,750,000 1,750,000 
4. ค่าบริการอื่น – การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI 
ใบอนญุาตละ 100,000 บาท 

   100,000    100,000 

รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอืน่ 1,850,000 1,850,000 
 

หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทฯไดร้บัใบอนุญาตสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามขอ้ 4 จะเพิ่มขึน้
ใบอนญุาตละ 100,000 บาท 
คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน              
ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 

วาระที่  10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

หมายเหต ุ  
1) ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบ ไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทฯ  

www.thantawan.com ภายใตห้วัขอ้ “ดาวนโ์หลดขอ้มลูการประชมุผูถื้อหุน้”  
2) หากผู้ถือหุ้นมีค าถามเก่ียวกับบริษัทฯ สามารถตั้งค าถามต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต ่                           

วนัศุกรท์ี่ 1 เมษายน 2565 ถึง วนัพุธที่ 20 เมษายน 2565 ตามหลกัเกณฑ ์และช่องทางที่บริษัทฯก าหนด รายละเอียด
ปรากฏ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 6 

3) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง้นีโ้ดยเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะ 
ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 ไดแ้ก่ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบง่ายไมซ่บัซอ้น) แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ
ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) หรอืแบบ ค. (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้
ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูฝ้ากและดแูลหุน้) 

http://www.thantawan.com/
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4) หรือ ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้
ถือหุน้ได ้โดยประวตัิของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 ซึ่งแนบมากับหนงัสือเชิญ
ประชมุใน  ครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารหลกัฐานตามรายละเอียดสิ่งที่สง่มา
ดว้ย 7 มายงับริษัทฯภายใน วนัพธุที่ 20 เมษายน  2565  โดยสง่มาที่ เลขานกุารบรษัิท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 123  อาคาร  ซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ที่ 32 ถนนวิภาวดีรงัสติ  แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

5) โปรดศกึษาขอ้ปฎิบตัิส  าหรบัการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามรายละเอียดสิง่ที่สง่มาดว้ย 11 
 

          จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วขา้งตน้  ผูถื้อหุน้สามารถเขา้
รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสไ์ดต้ัง้แตเ่วลา 09.00 น. ของวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

โดยค าสั่งคณะกรรมการ 

  
 

_________________________ 
(นายเดชบดินทร ์เหรยีญทรพัยด์ี) 

__________________________ 
(นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร) 

    กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
 

__________

__ 

คณุธีระชยั 

 

___________

__ 

คณุพจนารถ 

_________

__ 

คณุพิฑรู 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
เม่ือวนัจันทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 

 
ประชมุดว้ยวธีิผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดยถา่ยทอดสดจาก ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บี เลขที ่123 ถนนวิภาวดี

รงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร   
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯกล่าวเปิดประชุม 
พรอ้มทัง้กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุม และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรค 
โควิด-19 ที่ไดก้ลบัมาแพรร่ะบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผูต้ิดเชือ้จ านวนมากและมีการแพรก่ระจายอย่างรวดเร็ว  บริษัท  
จึงเห็นสมควรใหเ้ปลี่ยนรูปแบบและยกเลกิสถานที่ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563                
ผา่น Application OJ-E-AGM ของบรษัิท โอเจอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึง่จะมีการจดัเก็บขอ้มลูจราจรทางอิเลก็ทรอนิกส์
ของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านไวเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้รว่มประชุม เช่น ช่ือผูใ้ชง้าน หรือ Username ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
และวนัเวลาของการเขา้รว่มประชุมและการเลิกประชุม และมีการบนัทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของ
ผูเ้ขา้รว่มประชุม เป็นตน้ นอกจากนี ้การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตามที่หนว่ยงานที่ก ากบัดแูลบรษัิทจดทะเบียนไดก้ าหนดไว ้โดยด าเนินการถ่ายทอดสดจาก
ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

 จากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง 10 ราย 
จ านวน 191,800 หุ้น และรับมอบฉันทะ 19 ราย จ านวน 45,737,900 หุ้น รวมเป็น 29 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได ้
45,929,700 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 57.4121 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยทัง้หมดของบรษัิท ถือวา่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของ
บรษัิท  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธีระชัย สิริธัญญานนท ์เลขานกุารท่ีประชุม แนะน ากรรมการท่ีเขา้รว่มประชุม 
และผูเ้ขา้รว่มประชมุอื่น ดงันี ้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจ านวน 9 คน (เป็นสดัสว่นกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100)
คือ 
1. นายไพรสณัฑ ์  วงศส์มิทธ์ิ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ   กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1  

กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. นายสายณัห ์  สตางคม์งคล  กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 2  
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ สรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. นางสาวศศธิร  วงศว์ิไล   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
      ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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5. นายฐิติศกัดิ ์  สกลุครู     กรรมการ  
6. นายศวินสั  นาคทตั   กรรมการ 
7. นางพจนารถ   ปรญิภทัรภ์ากร   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  
8. นายเดชบดินทร ์ เหรยีญทรพัยด์ ี  กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
9. นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรฐั   กรรมการ      
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จ านวน 8 คน คือ 
1. นายสรุศกัดิ ์  เหลอืงอรา่มศร ี  กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่ 

      งานการขายและการตลาด 
2. นางสาวนภาศิร ิ  มหฐิติรฐั   ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่งานการเงิน 
3. นายฉตัรชยั  เอี่ยมอไุรรตัน ์  ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่งานปฏิบตัิการ 
4. นายยศพณ  แสงนลิ   ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 
5. นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์  หุน้สว่นจาก บรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
6. นางสาวณฎัฐา  สหสทุธ์ิมนตร ี  ผูจ้ดัการจาก บรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
7. นายอิสสระชยั  เดชาฤทธ์ิ   ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษัิท กฎหมายอภิบญุ จ ากดั  
8. นายธีระชยั   สริธิญัญานนท ์  เลขานกุารบรษัิท ท าหนา้ที่เลขานกุารท่ีประชมุ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารฯชีแ้จงหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสยีงในการประชมุ  
 
 นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ไดชี้แ้จงหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสียงในการประชุม 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุไดร้บัทราบ ดงันี ้

  1.ขออนญุาตแนะน าการใชโ้ปรแกรม หรอื Application ส าหรบัการประชมุครัง้นี ้ตามคู่มือที่ไดส้ง่ใหแ้ลว้ ท่านผู้
เขา้ประชุมจะมี 2 เมนู คือ 1)  E-meeting ผ่าน Zoom เพื่อเขา้ชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม และ 2) E-voting 
ผา่นเว็ป เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ ซึ่งเมนนูีจ้ะใชส้  าหรบัผูท้ี่มีสทิธิลงคะแนนเสียงเท่านัน้ และเนื่องจากการ
ประชมุในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จึงไมม่ีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
 2.ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้่านผูเ้ขา้ประขุมไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนใน    แต่ละ
วาระภายในเวลาที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้นึงวา่ ยืนยนัการ
ลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
             3.ในการลงคะแนนเสียงใหถื้อคะแนน 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระใน
หนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระแลว้จึงเปิดใหม้ีการออกเสยีงลงคะแนนตามวาระ โดยผูถื้อหุน้ที่ เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีง  ขอใหก้ดเลอืก “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในเมน ูE- Voting กรณีที่ผูถื้อหุน้
ไม่ไดก้ดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” ในวาระนัน้ๆ 
นอกจากนี ้เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผา่น Application แบบออนไลน ์ดงันัน้ จึงไมม่ีกรณีของบตัรเสยี 

4.เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหนา้ต่าง E – meeting   ผ่านZoom เพื่อรบัชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจากผูท้ี่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ี่ลงคะแนน
ลว่งหนา้ผา่นเอกสารมอบฉนัทะ    
  5. ใหท้่านไปที่เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ เพื่อซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น และกดปุ่ ม Enter 
เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ ไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะท าการตอบค าถามและพิจารณาขอ้เสนอแนะต่างๆ
ของทา่นผูถื้อหุน้ในวาระที่ 11 เรือ่งอื่นๆ ซึง่จะเปิดกวา้งส าหรบัเรือ่งทั่วไป 
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6. ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงันี ้
6.1 ใหท้า่นไปที่เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)  
6.2 เมื่อพิธีกรขานช่ือของทา่น เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ทา่นจะตอ้งกด Unmute และ

เปิดไมคใ์นอปุกรณข์องท่าน กรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาท)ี ขอความกรุณาพิมพ์
ค าถามของทา่นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้  าเนินรายการจะไดท้ าการอา่นค าถามใหก้บัที่ประชมุแทนทา่น 

6.3 ในการถามค าถามแต่ละครัง้ทัง้ผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณใหผู้เ้ขา้รว่ม
ประชุมแจ้งช่ือ-นามสกุล พรอ้มระบุว่าท่านมาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้เพื่อ
ประโยชนใ์นการจดบนัทกึการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

6.4 บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสง่ค าถามในแตล่ะวาระ กรณีที่ไมม่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุ สอบถามเขา้มา 
ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุน้มีค  าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพค์ าถามเขา้มาผ่านช่องทาง Chat 
เจา้หนา้ที่จะท าการอา่นค าถามของทา่นในภายหลงั 

 7. บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะไมต่อบค าถามและปิดไมค ์ส าหรบัค าถามที่ไมส่ภุาพ หรอืมีลกัษณะก่อกวน เพื่อควบคมุการ
ประชมุใหเ้ป็นไปอยา่งราบรืน่ 
              ส าหรบัการก าหนดระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ไดป้ระกาศเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมล่วงหนา้ เมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายงับริษัทฯ บริษัทฯ จึงก าหนด
ระเบียบวาระการประชมุตามที่ไดส้ง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ไปทัง้สิน้รวม 11 วาระ ไมม่ีวาระอื่นใดเพิ่มเติม 

จากนัน้ ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้:- 
  
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
  ประธานฯ มอบหมายใหน้ายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 ตามที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือบอก
กลา่วเชิญประชมุแลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา     
 
  ประธาน ฯ  ได้ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่ า  มี ผู้ ใด จะสอบถาม รายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้  
  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  26 
มิถนุายน 2563 ตามที่เสนอ โดยไมม่ีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,929,700 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 
 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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วาระที ่2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางพจนารถ ปริญภทัรภ์ากร กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 นี ้เพื่อการเตรียมความพรอ้มขององคก์รใหพ้รอ้มต่อการพฒันาและการกา้วใหท้นัต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภายนอก จึงไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการบริหารองคก์ร ออกเป็น 2 สว่น คือ การบริหารของ
ธุรกิจปัจจุบัน และส่วนของทีมงานที่คิดการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม การคิดกลยุทธ์  และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ทัง้ที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิม และไมเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิม ทัง้นี ้จะมอบหมายใหน้ายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยด์ี เป็นผูร้ายงาน
ผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ของธุรกิจปัจจุบัน และนายยศพณ แสงนิล รายงานสรุปถึงแนวทางการเตรียมงาน
พฒันาส าหรบัปี 2564 เพื่อใหพ้รอ้มที่จะสามารถเริม่เห็นผลในปีตอ่ๆไป 
 
  นายเดชบดินทร ์เหรียญทรัพยด์ี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบโดยสรุปหวัขอ้หลกั ดงันี ้   
   
  1. ผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2563   
  2. กลยทุธท์างธุรกิจที่ส  าคญัในปี 2564  
  3. การเติบโตในอนาคต 
 
                ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563   
  ในปี 2563 การสง่ออกอตุสาหกรรพลาสติกในประเทศไทย โดยรวมเติบโตขึน้รอ้ยละ 3.5 ขณะเดียวกนั
ในสว่นของบรษัิทมียอดขายเติบโตขึน้รอ้ยละ 4.9 ซึง่โตกวา่อตุสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยโดยเฉลีย่ 
  บริษัทมีรายได้จากการขายโดยรวม 3,210 ลา้นบาท แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 427 ลา้นบาท 
ต่างประเทศ 2,769 ลา้นบาท  และมีรายไดอ้ื่น 14 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีก าไรสงูขึน้ดว้ย การส่งออก ยโุรปยงัคงเป็นตลาด
หลกั รองลงมาจะเป็นอเมรกิา และญ่ีปุ่ น 
  สินคา้หลกัที่ขายส่วนใหญ่ เป็น ถุงกลุ่ม Resealable อยู่ที่ 2,801 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 88 ของ
ยอดขาย หลอดยอดขายลดลง อยูท่ี่ 209 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7 ของยอดขาย และผลติภณัฑอ์ื่นๆ อยูท่ี่ 187 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของยอดขาย 
  นอกจากนีส้นิคา้ Own Brand ยอดขายอยูท่ี่  131.25 ลา้นบาท ซึง่ใกลเ้คียงกบัปี 2562 
  สว่นงานกิจกรรมดา้นการตลาด มีการท าแบรนดใ์หม่ๆของบริษัทออกมา รวมถึงมีการขายโดยใชส้ื่อ
ออนไลนม์ากขึน้  
  ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการแพรร่ะบาดของโรค โควิด-19 บริษัทไดม้ีมาตรการป้องกนัต่างๆ สง่ผลให้
ไมพ่บผูต้ิดเชือ้ทัง้บรษัิท  
   
  กลยุทธท์างธุรกิจที่ส าคัญในปี 2564 
  สถานการณท์างธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2564 สิง่ที่มีผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบรษัิท คือ  

1. ราคาเรซิ่นที่เพิ่มขึน้ตัง้แตป่ลายปี 2563 และสงูขึน้ในปี 2564   
2. ตูค้อนเทนเนอรท์ี่จดัหาไดย้ากขึน้ 
3. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ยงัสง่ผลอย่างตอ่เนื่อง แต่ก็ยงัมีผลดา้นบวกเนื่อง

พฤติกรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป 
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  การวางแผนทางธุรกิจในปี 2564 
1. เพิ่มก าลงัการผลติมากขึน้ 
2. ศกึษาเก่ียวกบัวสัดใุหมท่ี่ใชใ้นการผลติผลติภณัฑ ์
3. พฒันาดา้นผลติภณัฑใ์หม ่และแอพพิเคชั่นใหส้อดคลอ้งกบัผลติภณัฑข์องบรษัิท 
4. จะเริม่มีการเปิดตวัสนิคา้ถงุนมแม ่ประเภทถงุนม Laminate มากขึน้ เพื่อตอบโจทยใ์นแง่ของการ

เก็บรกัษาที่ยาวนานขึน้ มีการท า QR code และ แอพพิเคชั่นตา่งๆ  
5. เริม่เปิดตวัสนิคา้ถงุซิป ประเภทแอนตีไ้วรสัเพิ่มขึน้มา 

 
  แผนการตลาดในปี 2564 

1. บรษัิทยงัคงเนน้ท่ีตลาดใน 4 กลุม่ หลกัๆ ดงันี ้
-ยโุรป ซึง่เป็นตลาดหลกั เนน้สนิคา้ประเภทยอ่ยสลายได ้ฟิลม์หอ่หุม้อาหาร รวมทัง้สนิคา้ที่ผลติ 
 จากวสัดรุไีซเคิลมากขึน้ 
-อเมรกิาร เนน้สนิคา้ประเภทถงุกลุม่ Resealable ที่เป็นถงุซิป  
-ญ่ีปุ่ น เนน้สนิคา้ประเภทฟิลม์หอ่หุม้อาหาร รวมทัง้สนิคา้ที่ผลติจากวสัดทุี่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
-อาเซี่ยน เนน้สนิคา้ประเภท Own Brand และเนน้ช่องทางขายในตลาดออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ 

2. เปลีย่นแปลงรูปแบบแบรนดใ์หมใ่หท้นัสมยัขึน้  
3. ท าการขายหรอืการท าการตลาดผา่นหลายช่องทางทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์

 
  แผนการผลติในปี 2564 

1. เพิ่มความสามารถในการผลติ 
2. ลดของเสยีในการผลติ 
3. ลดตน้ทนุในการผลติ 
4. ปรบัปรุงประสทิธิภาพ 
5. เพิ่มประสทิธิภาพของการวางแผนและการจดัการคลงัสนิคา้ 

  
  รายงานความคืบหนา้โครงการแนวรว่มปฏิบตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติในภาคเอกชนไทย CAC  
  บรษัิทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัใินการตอ่ตา้นการทจุริตในภาคเอกชน
ไทย เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 และไดร้บัการรบัรองเมื่อวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2562 มีอาย ุ3 ปี ซึง่จะครบก าหนดวนัท่ี  4 
กมุภาพนัธ ์2565 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการยื่นเรือ่งเพื่อขอการรบัรองในรอบใหม่ 
  ในปีที่ผา่นมาบริษัทไดท้บทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัเป็นประจ า 
และไดท้ าหนงัสือขอความรว่มมือปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัแจง้ไปยงัคู่คา้ 
และลกูคา้ทางธุรกิจ พรอ้มทัง้เผยแพร่ไปยงัเว็บไซตข์องบริษัทฯ และบริษัทฯมีการจัดอบรมเพื่อสรา้งการตระหนักรบัรู ้
เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชันใหแ้ก่พนกังาน คูค่า้ และองคก์รภายนอก ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดท้ า
หน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอรร์ปัชัน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ไมม่ีการแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั  
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  การเติบโตในอนาคต 
  นายยศพณ แสงนิล ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ รายงานแผนการเติบโตใน
อนาคตของบรษัิท ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในปี 2564 บริษัทไดส้รา้งทีมงานใหม่ขึน้มาเรียกว่า Team Future หรอืทีมอนาคต 
มีเปา้หมายมาช่วยขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ติบโตไดร้วดเรว็และยั่งยืนยิ่งขึน้ มีหนา้ที่หลกัๆ ดงันี  ้

1. บรหิารสภาพคลอ่งใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 
2. สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขนั 
3. ยกระดับการเติบโตของธุรกิจการขายออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบ

เทคโนโลยีดิจิตลั  
4. แนวทางการท าธุรกิจใหมเ่พื่อกระจายความเสีย่ง 
5. วางแผนตอ่ยอดธุรกิจของบรษัิทดว้ยธุรกิจแบบใหม่ๆ เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตเรว็ยิ่งขึน้  

 
  นางสาวบุษกร โชติสกุล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. ท าไมยอดขายในประเทศลดลง และลดลงจากสว่นไหน 
2. ค่าเงินบาทลดลงส่งผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทอย่างไร และเป็นเงินเท่าไร บริษัทมีการท าสญัญา

ลว่งหนา้ หรอื Option หรอืไม ่
  นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี  กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานการขาย
และการตลาด ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้วา่ ยอดขายในประเทศปีที่ผา่นมาลดลงคอ่นขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย
ของกลุม่ธุรกิจหา้ง หรอืกลุม่ธุรกิจรา้นอาหาร และโรงแรม 
  นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจ้าหนา้ที่กลุ่มงานการเงิน ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า 
เก่ียวกับค่าเงินบาทที่ลดลงนัน้ เนื่องจาก บริษัทมีทัง้ลูกหนีแ้ละเจา้หนีท้ี่เป็นเงินตราต่างประเทศค่อนขา้งใกลเ้คียงกัน      
ท าใหแ้ตล่ะปีไมม่ีสดัสว่นที่เป็นสาระส าคญั สว่นการบรหิารจดัการอตัราแลกเปลีย่น มีการท าสญัญาไวล้ว่งหนา้ (Forward 
Contract) บางสว่น แตไ่มไ่ดม้ีการท า Option 
  นายอนุชิต นิมิตการดี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. สถานการณ์คลองสุเอซ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัทในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาหรือไม ่
อยา่งไร 

2. การเพิ่มขึน้ของค่าขนสง่ทางเรอืในปัจจบุนั สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษัิทในไตรมาส 
1 ที่ผา่นมาหรอืไม ่อยา่งไร 

3. การเพิ่มขึน้ของตน้ทนุเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึน้มากโดยเฉพาะช่วงปลายไตรมาส 1 ที่ผา่นมา สง่ผล
กระทบตอ่ตน้ทนุของบรษัิทเพียงใด และการคาดการณต์น้ทนุเม็ดพลาสติกในอนาคต 

4. Utilization rate โรงงานในปัจจบุนั 
5. แผนการเพิ่มอตัราก าลงัการผลติ 10-15 % ภายในปี 2564 นี ้ใช่หรอืไม ่

  นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานการเงิน ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้วา่ เรือ่ง
ของตู้คอนเทนเนอรม์ีผลกระทบกับการส่งออกของบริษัทบางส่วน แต่บริษัทไดแ้ก้ปัญหาดว้ยการจองล่วงหนา้  หรือ        
หาตวัแทนหรือผูใ้หบ้ริการขนสง่เพิ่มมากขึน้ เพื่อจะไดป้ริมาณตูค้อนเทนเนอรเ์พิ่มขึน้ ส่วนคา่ขนสง่  ส าหรบัอตุสาหกรรม
สง่ออกนัน้ เป็นท่ีทราบกนัวา่ เพิ่มขึน้ประมาณ 2-3 เทา่ตวั ก็พยายามเจรจากบัลกูคา้เก่ียวกบัคา่ขนสง่ที่เพิ่มมากขึน้  
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  นายเดชบดินทร ์เหรียญทรัพยด์ี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร ไดต้อบขอ้สอบถามของผู้ถือหุน้ว่า การเพิ่มขึน้ของตน้ทุนเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึน้มาก ส่งผลต่อก าไรของบริษัท      
ในระดบัหนึง่ แตใ่นช่วงตน้ของไตรมาส 2 ราคาเม็ดพลาสติกเริม่จะลดลงแลว้ 
  นายฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์ ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานปฏิบตัิการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้
วา่ เรือ่งของก าลงัการผลิต ซึง่ในปี 2564 นี ้ไดม้ีการลงทนุในสว่นของเครือ่งจกัรเพิ่มมากขึน้ เพื่อรองรบัค าสั่งซือ้ที่เพิ่มมาก
ขึน้ 

  นายสมประสงค ์แสงสว่าง ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องคู่แข่งอย่างเวียดนาม ท่ีเริ่ม
ผลิตสินคา้โภคภณัฑ ์ และไดเ้ริ่มมีการผลิตเม็ดพลาสติก Bioplastic ดว้ยเช่นกนั ไม่ทราบว่าจะสามารถเจาะตลาดของ
บรษัิทไดห้รอืไม ่  
  นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี  กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานการขาย
และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เรื่องคู่แข่งอย่างประเทศเวียดนามนั้น ยังไม่มีผลกระทบต่อบริษัท      
สว่นในเรือ่ง Trade Agreement บรษัิทก็มีเหมือนกนัไมใ่ช่เวียดนามมีเพียงรายเดียว 
  นายไชยศักดิ์ กระษาปณก์าร ผู้ถือหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่ แผนการท า M&A ในปี 2564    
จะเกิดขึน้ไดห้รอืไมอ่ยา่งไร  
  นางพจนารถ ปริญภทัรภ์ากร กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบขอ้สอบถามของ        
ผูถื้อหุน้วา่ แผนการจดัท า M&A ในปี 2564 นัน้ หนว่ยงานท่ีด าเนินการไดม้ีการจดัท าแผน มีการศกึษาวิเคราะห ์ โดย
เง่ือนไข และกฎเกณฑต์า่งๆ     อยูร่ะหวา่งการศกึษา จึงยงัไมข่อสรุปวา่จะเกิดขึน้ไดห้รอืไม่  
   
  ประธาน ฯ  ได้ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่ า  มี ผู้ ใด จะสอบถาม รายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่อคณะผูบ้ริหารและ
ทีมงาน 
 
    ที่ประชมุรบัทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563  
 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานการเงิน รายงาน

สรุปงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เปรยีบเทียบกบัปี 2562 ในสาระส าคญั ดงันี ้

• รายไดร้วม 3,210,34 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 3,058.80 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
151.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.95   

• คา่ใชจ้า่ยรวม 2,805.23 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 2,773.86 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
31.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.13 

• ก าไรสทุธิ 347.81 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 244.52 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 103.29 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 42.24 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 
2562 ในสาระส าคญั ดงันี ้

• สนิทรพัยร์วม 2,511.52 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 2,206.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 
304.83 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.8 
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• หนีส้นิรวม 497.39 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 398.37 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 99.01 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.9 

• กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 475.94 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 357.87 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 118.07 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 33 

  นายสายณัห ์สตางคม์งคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเห็นในวาระ
นีว้า่งบการเงินดงักลา่วไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตฐานรายงานทางการเงินท่ีผา่นพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่น
การตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็นงบการเงินท่ีแสดงแบบไมม่ีเง่ือนไข จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

นางสาวบุษกร โชติสกุล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. รายไดอ้ื่นๆ (Other income) ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และท าไมลดลงจากปีก่อน 
2. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (Cash and Cash equivalent) ที่เหมาะสมควรมีเทา่ไร และ

บรษัิทเก็บเงินสดไวม้ากเกินไปหรอืไม ่
3. ปีที่ผา่นมามกีารลงทนุเครือ่งจกัรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพเทา่ไร  

  นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่งานการเงิน ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้วา่ 
รายไดอ้ื่นๆสว่นใหญ่จะเป็นขายพวกเศษซากตา่งๆ ซึง่ในปีที่ผา่นมาราคาขายเศษซากตา่งๆจะลดลงตามราคาขายของเรซิ่น
ดว้ย 
  นายไพรสัณฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้วา่ 
Cash and Cash equivalent ที่เหมาะสม ค าที่วา่เหมาะสมนัน้ ขึน้อยูก่บัสถานการณ ์ซึง่สถานการณท์ั่วโลกขณะนีม้ีปัญหา
เรือ่ง โควิด-19 และสถานการณธ์ุรกิจในประเทศมีปัญหาเรือ่งสภาพคลอ่งตา่งๆ การที่มีเงินสดมากกวา่ปกติ จึงถือเป็นเรือ่งที่
เป็นปกติที่บรษัิททั่วไปปฏิบตัิกนั 
  นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่งานการเงิน ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้วา่     
ในปีที่ผา่นมามีการลงทนุเครื่องจกัรประมาณ 80 ลา้นบาท ซึง่ไมถื่อวา่มากนกั 

 

  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม ่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,929,700 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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วาระที ่4           พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2563 และการจ่ายปันผล 
              ประธานฯ มอบหมายให ้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุมว่า 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรบั ปี 2563  จ านวน 347.81 ลา้นบาท  และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณา
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 44  ซึง่หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  
โดยการจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเทา่ ๆ กนั  และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 45 บรษัิทฯตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ตามนโยบายของบรษัิทฯในการพิจารณาจ่ายปันผล   บรษัิทฯค านึงถึงผลประกอบการ  และผลตอบแทนของ ผูถื้อหุน้
ในระยะยาว ซึ่งในปีนีบ้ริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด การจ่ายปันผลในอตัราที่เสนอเป็นอตัรา
ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ขึน้อยู่กับผลประกอบการ โดยบริษัทฯจะ
ยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต  และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง โดย
คณะกรรมการเสนอใหจ้ดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2563 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
เพื่อจ่ายปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.70 บาท และบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2563     
ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 40,000,000 บาท ซึ่งเงินปันผลนีเ้ป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิของกิจการที่
เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลรอ้ยละ 20 เมื่อหกัเงินปันผลระหว่างกาล จึงคงเหลือจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 1.20 หรือคิดเป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 96,000,000 บาท คณะกรรมการจึงขอเสนอจ่ายปันผลในรูปแบบหุน้ปันผลและเงินสด ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัรา 8 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้  ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.1250 บาท ต่อหุน้ โดยเป็นการจ่ายปันผลจากก าไรสทุธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได ้    
นิติบคุคล รอ้ยละ 20 อนึง่ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการค านวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว
แลว้ ใหจ้่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1250 บาท 

2) จา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 1.0750 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 86,000,000 บาท 
โดยเป็นการจ่ายจาก 

2.1) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีเสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลรอ้ยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 0.5750 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินรวม 46,000,000 บาท 

2.2) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีไดร้บัการยกเวน้ภาษีจากสทิธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในอตัรา
หุน้ละ 0.5000 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 40,000,000 บาท  

ทัง้นี ้ ก าหนดจา่ยหุน้ปันผลและเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัจนัทรท์ี่ 24 พฤษภาคม 2564 ก าหนดให้
วนัศกุรท์ี่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD DATE) เพื่อสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญั         
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และก าหนดใหว้นัพฤหสับดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD 
DATE) เพื่อสทิธิในการรบัหุน้ปันผลและเงินปันผลจากการด าเนินงานของปี 2563  

 
นางสาวบุษกร โชติสกุล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่ หุน้ปันผลจะท าใหเ้กิด dilution effect 

เทา่ไร 
นายไพรสัณฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้วา่ 

ตามทฤษฎี dilution effect ไมน่า่จะถึง 10 % 
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นายอนุชิต นิมติการดี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่ เพราะเหตใุดปีนีถ้งึมกีารจา่ยปันผลเป็น
หุน้รว่มอยูด่ว้ย ทัง้ที่บรษัิทยงัเหลอืเงินสดอยูม่าก 

นายไพรสัณฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้วา่ 
การจ่ายปันผลเป็นหุน้นัน้ ท าใหหุ้น้มีสภาพคลอ่ง และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

นายไชยศักดิ์ กระษาปณก์าร ผู้ถือหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 
1. ความเสีย่งที่จะเกิดขึน้หลงัจากปันผลเป็นหุน้มีอะไรบา้ง 
2. ในปี 2564 จะมีการปันผลระหวา่งกาลหรอืไม ่
นายไพรสัณฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ 

ดงันี ้
1.    ความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากการปันผลเป็นหุน้ คงไม่ใช่เป็นความเสี่ยง และคณะกรรมการไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นว่า เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้มากกว่าการจ่ายปันผลเป็นเงินสด อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มความมั่นคงใหก้ับบริษัทดว้ย
เช่นกนั 

2.    การจ่ายปันผลระหวา่งกาลจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบริษัท ซึ่งไมส่ามารถจะตอบผูถื้อหุน้ไดใ้น
ขณะนี ้

นางสาวบุษกร โชติสกุล ผูถื้อหุน้ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ หุน้ปันผลจะท าใหเ้กิด dilution effect ตาม
ทฤษฎีประมาณ 12.5 % 
  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา  
 
มติที่ประชุม     ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัการจ่ายปันผลประจ าปี 
2563 เพื่อจ่ายปันผลสว่นที่เหลอืในอตัราหุน้ละ 1.20 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 96,000,000 บาท โดยจ่ายใน
รูปแบบของหุน้ปันผล และเงินสด ดงันี ้  

1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัรา 8 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้  ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.1250 บาท ต่อหุน้ โดยเป็นการจ่ายปันผลจากก าไรสทุธิของกิจการที่เสียภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคล รอ้ยละ 20 อนึ่ง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการค านวณตามสดัส่วนการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว
แลว้ ใหจ้่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1250 บาท 

2) จา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 1.0750 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 86,000,000 บาท 
โดยเป็นการจ่ายจาก 

2.1) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีเสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลรอ้ยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 0.5750 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินรวม 46,000,000 บาท 

2.2) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีไดร้บัการยกเวน้ภาษีจากสทิธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในอตัรา
หุน้ละ 0.5000 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 40,000,000 บาท  

ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัจนัทรท์ี่  24 พฤษภาคม 2564 ก าหนดให้
วนัศกุรท์ี่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 และก าหนดใหว้นัพฤหสับดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD DATE) 
เพื่อสิทธิในการรบัหุน้ปันผลและเงินปันผลจากการด าเนินงานของปี  2563 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ตอ้งจัดสรรก าไรจากผลการ 
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ด าเนินงานปี 2563 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,874,500 99.8798 
ไมเ่ห็นดว้ย 55,200 0.1202 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 

วาระที ่5           พิจารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 10,000,000 บาท เพื่อรองรับการ 
                      จ่ายหุ้นปันผล  
              ประธาน ฯ มอบหมายให ้นายธีระชัย สิริธัญญานนท ์เลขานกุารที่ประชมุ น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ จาก
การที่ท่ีประชมุมีมติเรือ่งการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รายละเอียดตามวาระที่ 4 บรษัิทจะตอ้งจดัสรร
หุน้สามญัเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลดงักลา่วจ านวน 10,000,000 หุน้ แต่บรษัิทไมม่ีหุน้ส  าหรบัรองรบัการจ่ายปันผล จึง
จ าเป็นตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จากทนุจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ จ านวน 
90,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 90,000,000 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด

ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม 80,000,000 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 90,000,000 บาท   แบง่ออกเป็น 90,000,000 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จ านวน 
10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

ทัง้นี ้มอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของ
บริษัทมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,874,500 99.8798 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง 55,200 0.1202 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 
 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพือ่ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธีระชัย  สิริธัญญานนท ์เลขานกุารที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุม
พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เป็นดงันี ้
  ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 90,000,000 บาท (เกา้สบิลา้นบาท) 
           แบง่ออกเป็น                90,000,000 หุน้ (เกา้สบิลา้นหุน้) 
                              มลูคา่หุน้ละ                                 1 บาท (หนึง่บาท) 
                              โดยแบง่ออกเป็น 
                              หุน้สามญั                    90,000,000 หุน้ (เกา้สบิลา้นหุน้) 
                              หุน้บรุมิสทิธิ                                -  หุน้ ( - หุน้) 

ทัง้นี ้มอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของ
บริษัทมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และ มีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนน
เสยีง ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,874,500 99.8798 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง 55,200 0.1202 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

     
วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธีระชัย  สิริธัญญานนท ์ เลขานกุารท่ีประชมุ น าเสนอตอ่ที่ประชมุ
วา่ สบืเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บรษัิทจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุ จ านวน 10,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม ่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
 
มติที่ประชุม   ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 
บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 8 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ และก าหนดใหว้นัพฤหสับดีที่ 6 
พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ( RECORD DATE) เพื่อสทิธิในการรบัหุน้ปันผล ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  คะแนนเสียง (หุน้)      รายการ 
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  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 45,874,500 99.8798 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง 55,200 0.1202 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 
วาระที ่8  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่าเพื่อเป็นการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณา
เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นออกจากที่ประชมุ จนกวา่การพิจารณาและการลงคะแนนเสรจ็สิน้  

และ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการท่ีประชุม น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งกรรมการที่ถึง
คราวออกตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 ทา่น คือ 
 1. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ               กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
 2. นายฐิติศกัดิ ์สกลุครู  กรรมการ 
 3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั     กรรมการ 
  บริษัทไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลซึง่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใดเพื่อรบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบรษัิท 
  นางสาวศศิธร วงศ์วิไล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาก าหนด
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี ใหค้วามเห็นในวาระนีว้า่ ไดพ้ิจารณากลั่นกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการที่
ครบวาระดงักลา่ว ว่าเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในสายงานที่ไดร้บัมอบหมาย ปฏิบิตหนา้ที่ไดด้ีมา
โดยตลอด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถว้นตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพื่อเลอืกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิท
ตอ่อีกวาระหนึง่ 
  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี ้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งใน
ต าแหนง่เดิม ดงันี ้
   1. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   2. นายฐิติศกัดิ ์สกลุครู  กรรมการ 
   3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั   กรรมการ  
  โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป  
  ประวตัิและสดัส่วนการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 และคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน

  คะแนนเสียง (หุน้)      รายการ 
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 ในหนงัสือบอกกลา่ว
เชิญประชมุ     
   ประธาน ฯ  ได้ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่า  มี ผู้ ใด จะสอบถาม รายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ ซึ่งตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ในต าแหนง่เดิม ดงันี ้

             1. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,929,700 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 

             2. นายฐิติศกัดิ ์สกลุครู กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,929,700 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 

             3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,928,700 99.9978 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,000 0.0022 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 

 โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป  
 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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วาระที ่9  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
  ตั้งแต่วาระนีเ้ป็นต้นไป กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอัษฎากร ลิม้ปิติ  นายฐิติศักดิ์ สกุลครู และ
นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั ไดก้ลบัเขา้ที่ประชุมและไดด้  าเนินการประชุมต่อ ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย      
สิริธัญญานนท ์เลขานุการท่ีประชุม น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ 
ตามขอ้บงัคบั หรอืตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา ทัง้นีไ้มว่า่จะก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรอืก าหนดเป็นกฎเกณฑท์ี่จะ
ใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรอืก าหนดใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได ้ 
  บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนใหน้ าเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ได้
ก าหนดไว ้ดงันี ้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความ
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายของบรษัิทซึง่อยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั และโดยค านงึถึงสภาพคลอ่งของบรษัิท 

2) พิจารณาจ่ายโบนสัใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร และจะจา่ยตอ่เมื่อไดม้กีารจ่ายเงินปันผลแก่
ผูถื้อหุน้ 
  นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาก าหนด
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ใหค้วามเห็นในวาระนีว้่า ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีกรรมการแต่
ละคนจะไดร้บัใหส้อดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ จึง
เห็นสมควรก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร และค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบ
กบัปีก่อนดงันี ้

รายการ 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2563 

วงเงนิที่เสนอ จ่ายจริง 
คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 10,800,000 8,500,000 7,896,000 

 
องคป์ระกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

                                                                                                          ปี 2564                       ปี 2563 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน) 
    1.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทท่ีจ่ายเป็นรายเดือน 
          -ประธาน                                                                                   50,000                                    40,000   
          -กรรมการ                                                                                  35,000                                    30,000  
    1.2 คา่เบีย้ประชมุที่จา่ยเป็นรายครัง้ (บาท/ครัง้) 
          -ประธาน                                                                                   20,000                                     20,000    
          -กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร                                                           10,000                                     10,000 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยที่จ่ายเป็นรายคร้ัง  
    2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้)  
          -ประธาน                                                                                   20,000                                   20,000  
          -กรรมการ                                                                                 10,000                                   10,000  
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    2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (บาท/ครัง้)     
          -ประธาน                                                                                   20,000                                   20,000         
          -กรรมการ                                                                                  10,000                                  10,000   
    2.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (บาท/ครัง้)              
           -ประธาน                                        20,000                          20,000       
           -กรรมการ             10,000                         10,000 
    2.4 คณะกรรมการบรหิารเฉพาะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร (บาท/ครัง้)             -            10,000      
3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะน าไปจดัสรรเป็นโบนสัใหก้บักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร  
วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทก าหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบตัิงาน หากไมม่ีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จะไมม่ีการจ่ายโบนสั 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ ตาม
หลกัเกณฑข์า้งตน้ และตามคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดีใหค้วามเห็น จึงเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท โบนสั และคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย
ทกุคณะ ประจ าปี 2564 เป็นภายในวงเงินไมเ่กิน 10,800,000 บาท  
   ทัง้นี ้กรรมการบรษัิทไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วมาขา้งตน้  
 

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 
10,800,000 บาท (สบิลา้นแปดแสนบาทถว้น) ประกอบดว้ย 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 
2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 

       3) คา่ตอบแทนในรูปของโบนสั ส าหรบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร  
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้ 
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,929,700 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 
วาระที ่10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธีระชัย  สิริธัญญานนท ์เลขานกุารที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุม
วา่ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิม ซึง่ปฏิบตัิงานมาแลว้ 4 ปี คือ บรษัิท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
แต่งตัง้ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  4604 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท ส านกังาน       
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษัิท และเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชี และคา่บรกิาร
อื่น ประจ าปี 2564 เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องจากการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดเบิกจ่ายตามจริง 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้:- 
 

 
หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทไดร้บัใบอนุญาตสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นจะ
เพิ่มขึน้ใบอนญุาตละ 100,000 บาท 

นายสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเตมิวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการน าเสนอ
ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยค านึงถึงความมีช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
ความสามารถในการใหบ้ริการ และใหค้  าปรกึษาที่มีประโยชนต์อ่บรษัิท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีขอ้
บง่ชีว้า่มีผลประโยชนข์ดัแยง้แต่อยา่งใด จึงเสนอบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ โดยมีคา่สอบ
บญัชีส าหรบัปี 2564 เป็นเงิน 1,850,000 บาท เทา่กบัปีที่ผา่นมา ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไดเ้ทียบเคียงกบัอตุสาหกรรม
เดียวกนัแลว้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแต่งตัง้นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
4604 หรอืนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4451 หรอืนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทโดยไดร้บัค่าสอบ
บญัชี และคา่บรกิารอื่น เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไมร่วมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องจากการสอบบญัชี ซึง่ก าหนดเบิกจ่ายตาม
จรงิ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้ 

รายการ 
(หน่วย : บาท) 

ค่าสอบบัญช ี เปลี่ยนแปลงจาก 
ปี 2563 2564 2563 

1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  1,050,000 1,050,000 -   
2. คา่สอบทานงบไตรมาส  600,000 600,000 -   
3. คา่สอบทานรายงานประจ าปี  100,000 100,000 -  
    รวมคา่สอบบญัชี  1,750,000 1,750,000 -   
4. คา่บรกิารอื่น-การตรวจสอบใบอนญุาตสทิธิ
ประโยชนต์าม BOI ใบอนญุาตละ 100,000 
บาท 

100,000 100,000 - 

    รวมคา่ใชจ้า่ยสอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 1,850,000 1,850,000 -  
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  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 45,929,700 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 45,929,700 100.0000 

 
วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม   

นายไชยศักดิ์ กระษาปณก์าร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1.  เหตใุดงบประมาณส าหรบัการลงทนุในปีนีถ้ึงเพิ่มมากกวา่ปีก่อนกวา่ 200 ลา้นบาท 

2.  ผลิตภณัฑถ์งุที่มีคณุสมบตัิ Anti-Virus มีขายในต่างประเทศหรือไหม และไดร้บัการตอบรบัอย่างไร

บา้ง  

นายเดชบดินทร ์เหรียญทรัพยด์ี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า สาเหตุที่งบประมาณส าหรบัการลงทนุในปีนีม้ากกว่าปีก่อน เป็นเพราะบริษัท

ก าลงัขยายก าลงัการผลิต  เพื่อรองรบัการเติบโตของยอดขาย และความตอ้งการของตลาดที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

รวมทัง้การมุง่พฒันามาตฐานของโรงงานใหส้งูขึน้ เพื่อใหไ้ดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ และตามความประสงคข์องลกูคา้ในตา่งประเทศ  

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี  กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานการขาย

และการตลาด ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า ส  าหรบัผลติภณัฑถ์งุที่มีคณุสมบตัิ Anti-Virus บริษัทไดด้  าเนินการผลิต

เสรจ็สิน้เมื่อไม่นานมานี ้และไดว้างจ าหนา่ยในหา้งสรรพสนิคา้บางแห่งในประเทศ สว่นการจ าหน่ายในตา่งประเทศยงัอยู่

ระหวา่งด าเนินการ โดยมีแนวโนม้ที่จะเริม่จ าหนา่ยหลงัเดือนมิถนุายน 2564  

นายอู่ทอง มโนมัยอุดม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันยังมีกระแสต่อต้านการใช้

ถงุพลาสติกอยูห่รอืไม ่ 

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี  กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานการขาย

และการตลาด ได้ตอบขอ้สอบถามของผู้ถือหุ้นว่า กระแสต่อต้านการใช้พลาสติกยังคงมีอยู่ แต่ลดลงมาก เนื่องจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เครดิตเจ้าหนีเ้ฉลี่ย

ประมาณ 30 วนั ซึง่ในปัจจุบนัเห็นว่า บรษัิทมีอ านาจทางการซือ้มากขึน้  บริษัทสามารถเจรจาตอ่รองขยายเวลาในช าระ

หนีใ้หน้านขึน้เป็น 60-90 วนั ไดห้รอืไม ่

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจ้าหนา้ที่กลุ่มงานการเงิน ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า 

บริษัทมีเจ้าหนีห้ลักๆที่เป็นรายใหญ่ค่อนขา้งน้อย ส่วนเจ้าหนีร้ายย่อยหรือเจ้าหนีใ้นประเทศ บริษัทมีกระบวนการ

ด าเนินการอยูแ่ลว้ และจะพยายามรกัษาระยะเวลาเครดิตเจา้หนีใ้หไ้ดร้ะยะเวลานานที่สดุ 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

 19/20 
 

นายอนุชิต นิมิตการดี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

1.   ขอใหบ้รษัิทช่วยอธิบายถงึแนวโนม้ของผลติภณัฑแ์บรนด ์SUNMUM  

2.  คา่ freight ที่เพิ่มขึน้ สง่ผลกระทบตอ่บรษัิทอยา่งมีนยัยะหรอืไม่ 

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี  กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานการขาย

และการตลาด ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า ผลิตภณัฑแ์บรนด ์SUNMUM มีแนวโนม้จะออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อ

รองรบัความตอ้งการของคณุแมม่ากขึน้ จะเห็นไดว้า่ส  าหรบัปีนี ้ถงุนมแมจ่ะจ าหน่ายในรูปแบบที่หลากหลาย ทัง้ลกัษณะ

การใชง้านและรูปแบบ 

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มงานการเงิน ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า   

ค่า Freight ไม่สง่ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัยะส าคญั เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทจะขายสินคา้และเลือกรูปแบบการ

จดัสง่แบบ F.O.B ซึง่ลกูคา้จะเป็นผูไ้ปเจรจาเรือ่งของคา่ Freight และสายเรอืโดยตรง  

นางสาวบุษกร โชติสกุล  ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทแจ้งว่าจะมี

งบประมาณและค่าใชจ้่ายในการลงทนุจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท แต่บริษัทใชง้บประมาณดงักลา่วเพียงแค่ 80 ลา้นบาท 

เพราะเหตใุดบรษัิทมีใชเ้งินจากงบประมาณดงักลา่วนอ้ยกวา่ที่ตัง้เอาไว ้และส าหรบัปี 2564 นี ้บรษัิทจะมีคา่ใชจ้่ายในการ

ลงทนุนอ้ยกวา่งบประมาณอีกหรอืไม่ 

นางพจนารถ ปริญภัทรภ์ากร กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้สอบถามของ       

ผูถื้อหุน้ว่า เนื่องจากบริษัทตัง้เป้าหมายจะใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับการซือ้เครื่ยงจักร แต่บริษัท

พิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งแนวโนม้ของการระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อตลาดในระดบัมหภาค บริษัท  

จึงพิจาณาว่าในครึง่ปีหลงัของปี 2563 จะชะลอการจดัซือ้เครื่องจักร เพื่อรอดูภาพของตลาดที่ชัดเจนก่อน ส าหรบัในปี 

2564 งบประมาณและคา่ใชจ้่ายในการลงทนุดงักลา่วจะถกูยกมาเป็นงบประมาณในปีนีด้ว้ย  

นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้

เพิ่มเติมว่า งบประมาณดังกล่าวอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งมีการรายงานการใชง้บประมาณดงักล่าวอย่าง

สม ่าเสมอ  

นายไชยศักดิ์ กระษาปณก์าร ผู้ถือหุน้ ไดส้อบถามตอ่ทีป่ระชมุเก่ียวกยัรายละเอียดของทีด่ินที่

ปราจีนบรุท่ีีบรษัิทถือกรรมสทิธ์ิอยูว่า่มีโฉนดเลขที่อะไรบา้ง  

นางพจนารถ ปริญภัทรภ์ากร กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้สอบถามของ       

ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัท่ีดินที่จงัหวดัปราจีนบรุ ีซึง่บรษัิทถือกรรมสทิธอ์ยู ่และมีแผนการท่ีจะขายออกไป มีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. ที่ดินที่ต  าบลบา้นนา อ าเภอกบินทรบ์ุรี จงัหวดัปราจีนบุรี โฉนดเลขที่ 14345, 14346 และ 14349 

รวม 3 แปลง เนือ้ที่รวม 103-3-30 ไร ่

2. ที่ดินที่ต  าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทรบ์ุรี จังหวัดปราจีนบุรี โฉนดเลขที่ 22790, 16929, 16930, 

16931 และ 16932 รวม 5 แปลง เนือ้ที่รวม 68-0-05 ไร ่
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  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูถื้อหุน้ทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรอืซกัถามเรือ่งอื่นใด
เพิ่มเติมหรอืไม ่ ไมม่ีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรอืซกัถาม ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาเขา้รว่มประชมุ
ในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุเมือ่เวลา 11.54 น. 
 
 
                    ลงช่ือ                                                                                    ประธานที่ประชมุ 
                                                      (นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ)    
 
  

          ลงช่ือ                                                                                     เลขานกุารท่ีประชมุ/ผูบ้นัทกึการประชมุ 
                        (นายธีระชยั สริธิญัญานนท)์ 
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การใช้รหัสควิอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลด 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรพัย ์ไดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยสง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้ และ

รายงานประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code 

ทีป่รากฎในแบบลงทะเบียน ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS  
1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี  
2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีสอ่งไป) ที่ QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดขอ้ความนัน้เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 
หมายเหต:ุ กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น 
(Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 
1. เปิดแอปพลเิคชั่น Code Reader, Facebook หรอื Line 
ขัน้ตอนในการสแกน QR Code ผา่น Line 

 1.1 เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพื่อน) 
 1.2 เลอืก QR Code 
 1.3 สแกน QR Code 
2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
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ชื่อ – สกุล  นายนิวตัร ์บางเสง่ียม 

อายุ   65 ปี 
ที่อยู ่   เลขที่ 271 ซอยสรินิธร 7 ถนนสรินิธร แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั  

จงัหวดักรุงเทพฯ 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั  

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท มิลลค์อน สตีล จ ากดั(มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ ไอรา่ จ ากดั 
2560 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาดา้นระบบงานและงานตรวจสอบภายในของบรษัิทท่ีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
  และที่ปรกึษาดา้นกฎหมายทีเ่ก่ียวกบัตลาดทนุแก่บคุคลทั่วไป  
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
- กรรมการอิสระ  

 

การศึกษา  

 -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจส าหรบันกับรหิาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ (สาขาวิชาการบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 -  ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ 
1. ประกาศณียบตัรวชิาชีพ (รบัอนญุาต) ผูต้รวจสอบการฉอ้โกงรบัอนญุาต (Certified Fraud Examiners จาก Association of 

Certified Fraud Examiners / Member # 654614) 
2. อบรมสมัมนาตา่งประเทศ 

2.1 การตรวจสอบธุรกิจหลกัทรพัยข์อง US-SEC ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
2.2 การตรวจสอบการกระท าไมเ่ป็นธรรมของ IOSCO ที่ประเทศแคนนาดา 
2.3 การตรวจสอบเก่ียวกบัการกระท าไมเ่ป็นธรรมในตลาดทนุ ที่ประเทศตรุกี 
2.4 การตรวจสอบการปอ้งกนัการฟอกเงินและการกระท าไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบั ธุรกิจหลกัทรพัยข์อง IOSCO ที่ประเทศศรลีงักา 
2.5 การตรวจสอบการกระท าไมเ่ป็นธรรมในธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละการตรวจสอบการฉอ้โกง ของ IOSCO ที่ประเทศสเปน 

3. อบรมสมัมนาในประเทศ 
3.1 ประกาศนียบตัรภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกิจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
3.2 MMP รุน่ 32 คณะพาณิชยการและการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
3.3 สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
3.4 อบรมเพิ่มเตมิทกุปี (CPE) ส าหรบั Certified Fraud Examiners 

 

  

ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบก าหนดวาระและได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
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ประสบการณท์ างาน 
2561- 2563 กรรมการดา้นก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิท สายการบินนกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2535 - 2560 ผูช้่วยผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดย

ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นพนกังานเจา้หนา้ที่ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 และพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 

2525 - 2535 ผูต้รวจสอบฝ่ายก ากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยไดร้บัแตง่ตัง้เป็น พนกังานเจา้หนา้ที่
ตามพระราชบญัญัติ การประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรพัย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์พ.ศ. 2522 และพนกังาน
เจา้หนา้ที่ตามพระราชก าหนดการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน พ.ศ. 2527 

2523 - 2525 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบภายใน ส านกังานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2523 - 2523 ผูต้รวจสอบผูช้ว่ย ส านกังานตรวจสอบบญัชี SGV - ณ ถลาง  

 
สัดส่วนการถอืหุน้ -   ไมม่ีการถือหุน้ 
 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- ไมม่ี 

 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

-  ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
           1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- บรษัิท มิลลค์อน สตีล จ ากดั(มหาชน) 
2) กจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไมม่ี 
 3) กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

-   ไมม่ี 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท  

-  0 ปี (เป็นการแตง่ตัง้ครัง้แรก หากไดร้บัการอนมุตัิในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้จะมีระยะเวลา
ในการด ารงต าแหนง่รวมทัง้สิน้ 3 ปี นบัถึงเดือนเมษายน 2568)    

คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ในรอบปีที่ผา่นมา 

 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

-  ไมม่ี 
การมีส่วนได้สว่นเสียในลกัษณะต่างๆกับบริษัทและนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ในปัจจุบัน หรือในชว่งเวลา 2 ปี ที่ผ่าน
มา 

- ไมม่ี 
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หลักเกณฑก์ารสรรหา 
 บริษัทไดพ้ิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า นายนิวตัร ์บางเสง่ียม มีคุณสมบตัิครบถว้นตาม 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์และมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของบรษัิท สามารถที่จะช่วยพฒันาบรษัิทได ้จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท  
 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 3

ชื่อ – สกุล นายธนยั ชรนิทรส์าร 
อายุ 49 ปี 

ที่อยู ่ เลขที่ 99/3 ซอยวฒันานิเวศน ์5 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั 
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน บรษัิท เจ.ดี.ฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  บรษัิท เรดดีแ้พลนเนต็ จ ากดั 

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
2552 – ปัจจบุนั อาจารยป์ระจ าวชิา  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ดีคอนโปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 
- กรรมการอิสระ

การศึกษา 
- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันิวเซาธเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี
- ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัอิลลนิอยส ์เออรแ์บนา-แชมเปญจน ์ประเทศอเมรกิา
- ปรญิาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ 
- Director Leadership Certification Program (DLCP’1) 2021
- Advanced Audit Committee Program (AACP’32) 2019
- Chartered Director Class (CDC’3) 2008
- Director Certification Program (DCP’98) 2008
- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณท์ างาน            
- 2561 – 2564 กรรมการอิสระ บรษัิท ดีวี 8 จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 – 2564 กรรมการยทุธศาสตรไ์อที บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั
- 2558 – 2562 อาจารยร์บัเชิญ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์

คุณวุฒ ิ

- Certified Strategic Management Professional (SMP), Association for Strategic Planning, USA
- Fellow (FStratPS), Strategic Planning Society, U.K.
- Member, Strategic Management Society, USA
- Chartered Director, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

ข้อมูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบก าหนดวาระและได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

เลขที� 34 ซอยลาดปลาเค้า  17 ถนน ลาดปลาเค้า  แข วงจรเข้บวั  

เ ขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ
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สมาชิกทางวชิาชีพ 
- Association for Strategic Planning (ASP), Strategic Planning Society (SPS), Strategic Management Society 

(SMS), Institute of Directors (IOD) 
 

สัดส่วนการถอืหุน้         
- ไมม่ีการถือหุน้ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- ไมม่ี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 
- ไมม่ี 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
           1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

- บรษัิท เจ.ดี.ฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษัิท ดีคอนโปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

2) กจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- บรษัิท เรดดีแ้พลนเนต็ จ ากดั 

 3) กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 
-   ไมม่ี 

 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรของบริษัท  
- 0 ปี (เป็นการแตง่ตัง้ครัง้แรก หากไดร้บัการอนมุตัิในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้จะมีระยะเวลา

ในการด ารงต าแหนง่รวมทัง้สิน้ 3 ปี นบัถึงเดือนเมษายน 2568) 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ในรอบปีที่ผา่นมา 
 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

-   ไมม่ี 
 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วงเวลา 2 ปี ทีผ่่านมา 
- ไมม่ี 

หลักเกณฑก์ารสรรหา 
 บริษัทไดพ้ิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า นายธนัย ชรินทรส์าร มีคุณสมบัติครบถว้นตาม 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์และมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของบรษัิท สามารถที่จะช่วยพฒันาบรษัิทได ้จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการิสระของบรษัิท  
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ชื่อ – สกุล นายธีระชยั สริธิญัญานนท ์
อายุ   56 ปี 
ที่อยู ่   เลขที่ 99/15 ซอยวดัเวฬวุนาราม 7  แขวงดอนเมือง 
   เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ที่ส  านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
- กรรมการ 

การศึกษาสูงสุด -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  
     มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ  
  1. CSR Day for Directors Program สถาบนัไทยพฒันแ์ละสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  2. การบรหิารความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อพฒันาอยา่งยั่งยืน สถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  3. สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   3.1 Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุน่ท่ี 9/2564 
   3.2 Board Report Program (BRP) รุน่ท่ี 23/2017 
   3.3 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 142/2017 
   3.4 Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 84/2017 
ประสบการณท์ างาน  

-   2550 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษัิท บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
-   2553 – 2561   กรรมการบรษัิท 
  บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
-   2553 – 2559  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน  
  บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
-   2560 – 2563  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
  บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
-   2563 – 2564  ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถอืหุน้ -   ไมม่ีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไมม่ี 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี 
  

ข้อมูลเบือ้งตน้ของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอชื่อเพื่อพจิาณาเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอืน่ 
 1) กจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไมม่ี 
 2) กจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  - บรษัิท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 
 3) กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 
  - ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
วุฒบิัตรวชิาชีพ 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
อื่น ๆ 

- วิทยากรประจ าหลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาต ( Certified Internal Auditor: CIA )  
และหลกัสตูรวฒุิบตัรผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย  
( Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT )  
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการพฒันาหลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษา คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ 

- อาจารยพ์ิเศษ สาขาการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ   
 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรของบริษัท  
- 0 ปี (หากไดร้บัการอนมุตัิในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้จะมรีะยะเวลาในการด ารงต าแหนง่รวม

ทัง้สิน้ 3 ปี นบัถึงเดือนเมษายน 2568) 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ในรอบปีที่ผา่นมา 
 
การมีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่างๆกับบริษัทและนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วงเวลา 2 ปี ทีผ่่านมา 

- ไมม่ี 
หลักเกณฑก์ารสรรหา 
 บริษัทไดพ้ิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า นายธีระชยั สิริธัญญานนท ์มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์และมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
บรษัิท สามารถที่จะช่วยพฒันาบรษัิทได ้จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการิสระของบรษัิท  
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นิยามและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท  ตอ้งมีจ านวนสดัส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดลุการท างานของคณะกรรมการบรษัิท และการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ซึง่
ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะและมีจ านวนไมน่อ้ยกว่า 3 คน 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถว้น ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด ดังนี้  

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มี
นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึง่ไดร้บัค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า  หรือถือหุน้
เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่
มีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9) วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระจะด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี 
 
หมายเหตุ  มีความเขม้ขน้กวา่ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และ ตลท. บรษัิทฯไดก้ าหนดใหก้รรมการอิสระถือหุน้ไดไ้มเ่กิน          

รอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ (ตามปรากฏในขอ้ 1) ซึง่ทาง ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนดไวใ้หถื้อหุน้
ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ 
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ข้อมูลประวตัิ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี (บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

หมายเหต ุ : ผูส้อบบญัชีดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ หรอืบรษัิทในเครอืรวมถงึคณะกรรรมการ
และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง การศึกษาและประกาศนียบตัรอื่นๆ ประสบการณ ์
1. น.ส.ศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์ หุน้สว่น - 

 
- 
 
- 
 
 
- 

ปรญิญาตรทีางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโททางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ
สอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์              
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง
ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

- มีประสบการณ์การท า งานร่วมกับ
ส านกังานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี  

-  เป็นหุ้นส่วนของส านักงานฯ เป็นเวลา
ประมาณ 16 ปี   

-  เป็นผูต้รวจสอบบัญชีที่ไดร้บัการรบัรอง
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

2. น.ส.กมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ หุน้สว่น - 
 
- 
 
- 

ปรญิญาตรทีางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโททางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ
สอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- มีประสบการณ์การท างานร่วมกับ
ส านกังานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 31 ปี 
รวมถึงมีประสบการณใ์นการท างานใน
ต่างประเทศที่ส  านักงาน อีวาย San 
Jose เป็นเวลา 18 เดือน 

-   เป็นหุน้ส่วนส านักงานฯ เวลาประมาณ 
20 ปี   

-   เป็นผูต้รวจสอบบญัชีที่ไดร้บัการรบัรอง
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   

 
3. นายวชิาติ โลเกศกระว ี หุน้สว่น - 

 
- 
 
- 

ปรญิญาตรทีางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโททางบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ
สอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

-   มีประสบการณ์การท างานร่วมกับ
ส านกังานฯมาเป็นเวลาประมาณ 31 ปี  

-   เ ป็นหุ้นส่วนของส านักงานฯ  เ วลา
ประมาณ 20 ปี   

-   เป็นผูต้รวจสอบบญัชีที่ไดร้บัการรบัรอง
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย    
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การส่งค าถามเกี่ยวกบับริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
 

บรษัิทฯ ค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่และเพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดงันัน้
ก่อนการประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรบัค าถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทฯ 
ลว่งหนา้ก่อนการประชมุ ดงันี ้

 
1. ผู้ถอืหุ้นส่งค าถามพร้อมกับขอ้มูลของผู้ถอืหุ้นโดยมีรายละเอยีด ดังนี ้

• ช่ือ ที่อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร และ อีเมล ์(ถา้มี) ที่ตดิตอ่ไดข้องผูถื้อหุน้รวมทัง้จ านวนหุน้ท่ีถือในบรษัิทฯ  
• รายละเอียดค าถาม 

 
2. ช่องทางทีบ่ริษัทฯ เปิดรับค าถาม 

• ทางอีเมล ์: legal.puangpech@thantawan.com 
• ไปรษณียล์งทะเบียน : 
 ถึง เลขานกุารบรษัิท 
  บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
  เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ท่ี 32 
  ถนนวิภาวดีรงัสติ  แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 
• ทางโทรสาร : 02-273-8484 

 
3.    ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม 

ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามเก่ียวกบับรษัิทฯ ลว่งหนา้ก่อนการประชมุ ไดต้ัง้แตว่นัศกุรท์ี ่1 เมษายน  2565 ถึง วนัพธุ
ที่ 20 เมษายน  2565 
 

4.    การตอบค าถาม 
บรษัิทฯ จะพิจารณาตอบค าถามที่ไดร้บัจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ทา่นอื่นไดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่วอยา่งเทา่เทยีมกนั 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน)  
Proxy Form A (General Form) 

 

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

             Date             Month                                   B.E. 

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

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

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

2. เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………….…..…หุน้  
 Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of                                             share(s),    

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

❑ หุน้สามญั……………………………… หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ……………………………… เสยีง 
Ordinary share total of                                          share(s),   having voting rights equivalent to                                                       vote(s) 

❑ หุน้บรุมิสทิธ์ิ……………………………..หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ………………………………  เสยีง 
  Preferred share total of                 share(s),   having voting rights equivalent to                     vote(s) 

 
3. ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) / Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

ติดอากร

แสตมป์ 

Duty Stamp 

20 บาท/Baht 
 

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

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

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

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

อยูบ่า้นเลขท่ี ……………ถนน ……………… ต าบล/แขวง ……………………  
Residing at No.                   Road                         Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ………………… จงัหวดั ………..…… รหสัไปรษณีย ์………… 
Amphur/Khet                             Province                           Post Code                       
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 
โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
หรอืจะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  
As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Friday, April 22, 2022 at 
10:00 a.m. via an electronic meeting, that live from 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.  
 

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

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

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

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

 
หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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

❑(2.1) นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ / Mr. Priasun Wongsmith (รายละเอียดกรรมการ
อิสระ ปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

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

❑(2.3) นางสาวศศิธร  วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการ
อิสระ ปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

   

 

กรณีเลือก 2.กรุณาท า
เครือ่งหมาย ✓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. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 
 Proxy Form B (Proxy Form containing specific details)  

 
 

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

                    Date             Month                       B.E. 

 
 

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

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

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  _______________________  เสียง  ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                 vote(s), with details as follows:   
❑หุน้สามญั                                            ___           __    หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั __________________________เสียง 
Ordinary share total of                                          share(s),       having voting rights equivalent to                               vote(s) 
❑หุน้บรุมิสิทธ์ิ __________________________   หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ___________________   _____เสียง 
Preferred share total of         share(s),       having voting rights equivalent to           vote(s)   
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) / Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ตดิอากร
แสตมป์ 

Duty Stamp 
20 บาท/Baht 

กรณีเลือก 1.กรุณาท าเครือ่งหมาย 
✓ที่❑1.ระบผุูร้บัมอบอ านาจ  
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at ❑ 
1.and giving a detail of proxy 
(proxies). 

❑(1) ชื่อ _____________________________________________อาย_ุ____________ปี  
      Name                                                                             Age                      year 

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

   หรือ  ชื่อ _________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Or   Name                                                                      Age                      year 

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

   หรือ  ชื่อ _________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Or   Name                                                                      Age                      year 

อยูบ่า้นเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                           Road                   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย ์____________ 
Amphur/Khet                             Province                           Post Code                        
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 
โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
หรอืจะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Friday , April 22, 2022 at 
10:00 a.m. via an electronic meeting, that live from 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. 

 

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

วำระที ่ 1 
Agenda 1 

เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2564 
To approve and certify Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 26, 2021. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วำระที่  2 เร่ือง คณะกรรมกำรรำยงำนกิจกำรของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
Agenda 2 To acknowledge the report on Company’s operating results for the year 2021. 

เป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไมมี่การลงมติ 
The agenda for to acknowledge and no vote. 

วำระที่  3 
Agenda 3 

เร่ือง พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2021. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
 

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

❑(2.1) นายไพรสัณฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ / Mr. Praisun Wongsmith (รายละเอียดกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

❑ (2.2) นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti(รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตาม
สิ่งท่ีแนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

❑(2.3) นางสาวศศิธร  วงศว์ิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีแนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

 
  
 

กรณีเลือก 2.กรุณาท า
เครือ่งหมาย ✓ที่❑ 
If you make proxy by 
choosing No.2, please mark 
✓ at ❑  
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วาระที่  4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานปี 2564 และการจ่ายปันผล 
To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2021 and Dividend payment. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

  
วาระที่  5 
 
Agenda 5 

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จ านวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุน้สามัญจดทะเบียนทีค่งเหลือจากการจัดสรรหุน้ปันผล 
To consider and approve the decrease of the company's registered capital from 90,000,000 shares to be 
89,999,686 shares to decrease registered capital that remains after the dividend payment. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระที่  6 
 
Agenda 6 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคล้องกับการลด 
ทุนจดทะเบียน 
To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the 
decrease of registered capital.  

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 

 วำระที ่ 7 เร่ือง พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
 Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

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

กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด / The appointment of all directors 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes  
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
1. นายนิวตัร ์บางเสงี่ยม/   Mr. Nivat Bangsa-ngiam 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
2. นายธนยั ชรนิทรส์าร/  Mr. Tanai Charinsarn  
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
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3. นายธีระชยั สิรธิัญญานนท/์  Mr. Teerachai Siritunyanont 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 วำระที ่ 8 
 Agenda 8 

พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2022. 

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

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

 ❑ เห็นดว้ย                               ❑ ไมเ่ห็นดว้ย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                      Abstain   
 

วำระที่  9 
Agenda 9 

พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2022 
❑    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 ❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย                               ❑ ไมเ่ห็นดว้ย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain    
  วำระที ่ 10 
  Agenda 10 

พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
To consider any other business (if any) 

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

 ❑    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย                               ❑ ไมเ่ห็นดว้ย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain   
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งแล ะ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้ ั บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
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.   
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 
 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผูม้อบฉนัทะ/ Shareholder 
                   (…………..…..………….……..………)  
ลงช่ือ/ Signed …………..……………………….….. ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy   
               (……………………..……………..……)  
ลงช่ือ/ Signed ……………..…………….……….….. ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy   
                   (…………………………..………..……)  
ลงช่ือ/ Signed …….………..…………….………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
                   (…………..……..………………………)  

หมำยเหตุ    1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ 
   แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า 
    ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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 

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่  22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม อาคารซันทาวเวอรส์ บี ชั้น 39 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders 2022, to be held on Friday, April 22, 2022 at 10.00 a.m., via an electronic meeting, that live from 
Suntowers Bldg-B-39th Floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, time 
and venue.  

 

วำระที ่ ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

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

วำระที ่ ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

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

วำระที ่ ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

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

❑ เหน็ดว้ย                                ❑ ไม่เหน็ดว้ย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   
  

วำระที ่ ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

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

❑ เหน็ดว้ย                                ❑ ไม่เหน็ดว้ย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   
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วำระที ่ ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

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

❑ เหน็ดว้ย                                ❑ ไม่เหน็ดว้ย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   
วำระที ่ ______ 

Agenda ______ 

เร่ือง ______________________________________________________________________________________ 

Subject ____________________________________________________________________________________ 

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

❑ เหน็ดว้ย                                ❑ ไม่เหน็ดว้ย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                     Abstain   

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
I/we certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 
 

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

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

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

ลงช่ือ/ Signed …….………..…………….………….. ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy 
(…………..……..………………………) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

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

                   Date             Month                       B.E. 

 
 

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

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

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  _______________________  เสียง  ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                 vote(s), with details as follows:   
❑หุน้สามญั                                            ___           __    หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั __________________________เสียง 
Ordinary share total of                                          share(s),       having voting rights equivalent to                               vote(s) 
❑หุน้บรุมิสิทธ์ิ __________________________   หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ___________________   _____เสียง 
Preferred share total of         share(s),       having voting rights equivalent to           vote(s)   
 

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

 
 
 
 
 
 
 

ติดอากร
แสตมป์ 

Duty Stamp 
20 บาท/Baht 

กรณีเลือก 1.กรุณาท าเครือ่งหมาย 
✓ที่❑1.ระบผุูร้บัมอบอ 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 

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

   หรือ  ชื่อ _________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Or   Name                                                                      Age                      year 

อยูบ่า้นเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                    Road                      Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย ์____________ 
Amphur/Khet                      Province                        Post Code                        
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ใน
วนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุชัน้ 39 
อาคารซนัทาวเวอรส์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรอืจะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Friday, April 22, 2022 at 
10 :00  a.m. via an electronic meeting, that live from at Suntowers Building B, Meeting room; 39 th floor, 123  Vibhavadi-Ranfsit Road, 
Khwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในครัง้นี  ้ดงันี ้
    I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follow: 
❑มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถื่อและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

         To split the votes as follows: 
❑หุน้สามญั______________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน____________________เสียง 

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

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

วาระที ่ 1 
Agenda 1 

เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
To approve and certify Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 22, 2021. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระที่  2 เร่ือง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
Agenda 2 To acknowledge the report on Company’s operating results for the year 2021. 

เป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไมมี่การลงมติ 
The agenda for to acknowledge and no vote. 

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

❑(2.1) นายไพรสัณฑ์  วงศส์มิทธ์ิ / Mr. Praisun Wongsmith (รายละเอียดกรรมการ
อิสระ ปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

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

❑(2.3) นางสาวศศิธร  วงศว์ิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

 
  

 

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

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2021. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระที่  4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานปี 2564 และการจ่ายปันผล 
To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2021 and Dividend payment. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระที่  5 
 
Agenda 5 

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จ านวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุน้สามัญจดทะเบียนทีค่งเหลือจากการจัดสรรหุน้ปันผล 
To consider and approve the decrease of the company's registered capital from 90,000,000 shares to be 
89,999,686 shares to decrease registered capital that remains after the dividend payment. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระที่  6 
 
Agenda 6 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association  to be in line with the decrease of 
registered capital. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
 

 วาระที ่ 7 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 
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การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / The appointment of all directors 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes  
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
1. นายนิวตัร ์บางเสงี่ยม/  Mr. Nivat Bangsa-ngiam 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
2. นายธนยั ชรนิทรส์าร/  Mr. Tanai Charinsarn 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
3. นายธีระชยั สิรธิัญญานนท/์ Mr. Teerachai Siritunyanont 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 วาระที ่ 8 
 Agenda 8 

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2022. 

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

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

 ❑ เห็นดว้ย                               ❑ ไมเ่ห็นดว้ย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                      Abstain   
วาระที่  9 
Agenda 9 

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2022 
❑    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 Approve                               Disapprove                      Abstain   
 

  วาระที ่ 10 
  Agenda 10 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
To consider any other business (if any) 

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

 ❑    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย                               ❑ ไมเ่ห็นดว้ย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                       Abstain   
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว  ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ ที่ประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนั้น  เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 ……..…………………………..…….. ผูม้อบฉันทะ/ Shareholder 
(…………..…..………….……..………) 

 

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

 

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

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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) 
 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้  39  อาคารซันทาวเวอรส์ บี  เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders 2022, to be held on Friday, April 22, 2022; 10.00 a.m. via an electronic meeting, that 
live from Suntowers Build B, Meeting room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 
วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
 
 
 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 7  

 
วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/we certify that the details in this Attachment to Proxy From are completely correct and totally true. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผูม้อบฉันทะ/ Shareholder 
                   (…………..…..………….……..………)  
ลงช่ือ/ Signed …………..……………………….….. ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy   
               (……………………..……………..……)  
ลงช่ือ/ Signed ……………..…………….……….….. ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy   
                   (…………………………..………..……)  
ลงช่ือ/ Signed …….………..…………….………….. ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy  
                   (…………..……..………………………)  
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ชื่อ – สกุล นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ 
อาย ุ   63 ปี 
ที่อยู ่   เลขที่ 79/131 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชนั  

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั  

- 2565 - ปัจจบุนั 
- 2561 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              

บรษัิท สเปเชียลตี ้อินโนเวชั่น จ ากดั 
บรษัิท เอสโฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 

- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
- 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท พี แอดไวเซอรร์ี ่จ ากดั 
- 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ      บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
- 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ      บรษัิท พีดบับลวิ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

  
การศึกษาสูงสุด -  ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
   มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรฐัอเมรกิา 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 

1. ผูบ้รหิารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุน่ท่ี 14) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 2. การบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงูรุน่ท่ี 5 สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ ์
  3. ผูน้  าการเปลีย่นแปลงระดบัสงู บรษัิท กรดิทีมเวิรค์ จ ากดั 
  4. สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

4.1. หลกัสตูรการบรหิารการจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
4.2. หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
4.3. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ที่ 25/2564 
4.4. Director Leadership Certification Program (DLCP) รุน่ท่ี 2/2564 
4.5. Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) รุน่ท่ี 9/2563 
4.6. Digital Transformation – A must for all companies 
4.7. IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ท่ี 8/2561 
4.8. Ethical Leadership Program รุน่ท่ี 10/2560 
4.9. Director Briefing (Managing Technology & Disruption) รุน่ท่ี 4/2559  
4.10. Advanced Audit Committee Program รุน่ท่ี 24/2559 
4.11. Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 1/2559  
4.12. Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 37/2558  
4.13. Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 92/2550 
4.14. Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 12/2547  

รายละเอียดโดยยอ่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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ประสบการณท์ างาน 
- 2559 – 2565 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ การนิคมอตุสาหกรรม แหง่ประเทศไทย  

- 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บรษัิท บรหิารสนิทรพัย ์ธนาคารอิสลาม แหง่ประเทศไทยจ ากดั  
- 2559 – 2561 กรรมการอิสระ บรษัิท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
- 2559 – 2560 ที่ปรกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2558 – 2559 ที่ปรกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร  
- 2557 – 2558 กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
 

สัดส่วนการถอืหุน้ -           ไมม่ีการถือหุน้ 
 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- ไมม่ี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 
-           ไมม่ี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท  
-  8 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้วนัท่ี 28 เมษายน 2557)  

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 

-   ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระ 
คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ในรอบปีที่ผา่นมา 

 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564       1/1       ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท ปี 2564                  7/7 ครัง้ 
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ชื่อ – สกุล  นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ 
อาย ุ 67 ปี 

ที่อยู ่   เลขที่ 9/53 หมูท่ี่ 7 ต าบลสวนใหญ่  
อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี11000 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั   

2559 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
การศึกษาสูงสุด  

- วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคมี    มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน ์อารเ์บอร ์สหรฐัอเมรกิา 
- วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคมี  มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน ์อารเ์บอร ์สหรฐัอเมรกิา 

 
การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ 
1.  Advance Management Program (AMP) รุน่ท่ี 167/2547 Harvard Business School 
2. หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 17/2556 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
3. Thailand Energy Academy (TEA) รุน่ท่ี 1/2555 
4. สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
     4.1 Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 75/2549 
     4.2 Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 24/2560 
 
ประสบการณท์ างาน                   
- 2553 – 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุม่งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ  

 บรษัิท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)              
- 2557 – 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุม่งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ และรกัษาการ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 กลุม่งานเทคโนโลยีและพฒันาความยั่งยืน    บรษัิท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)    
- 2558 – 2559 ที่ปรกึษา บรษัิท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  
- 2560 – 2564 กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด  

 
สัดส่วนการถอืหุน้          -     ไมม่ีการถือหุน้ 
 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไมม่ี 
 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี 

รายละเอียดโดยยอ่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท  
- 5 ปี (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2559) 
 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 

- ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระ 
 
คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ในรอบปีที่ผา่นมา 
 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564       1/1    ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท ปี 2564          7/7 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564   6/6 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ปี 2564  5/5 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2564    2/2 ครัง้ 
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ชื่อ – สกุล นางสาวศศธิร  วงศว์ิไล  
อาย ุ   56 ปี 
ที่อยู ่   50/21 ซอยพรอ้มพรรค  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 
ต าแหน่งปัจจุบนั   

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (ประเทศไทย)  
- ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กรรมการ  บรษัิท ไอเอเอส ท่ีปรกึษาธุรกิจ  จ ากดั 
- กรรมการ  บรษัิท เอวิสโซ (ไทยแลนด)์  จ ากดั 
- กรรมการ  บรษัิท เอเนอรส์ จ ากดั 
- อาจารยพ์ิเศษ  คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
- กรรมการ  กลุม่คา้ชายแดนและขา้มแดน ดา้นเมียนมา สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

การศึกษาสูงสุด   
- ปรญิญาเอก สาขา Public Administration, University of Northern Philippines (UNP) 
- ปรญิญาโททางสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)  
- ปรญิญาตรรีฐัศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาตรทีางบญัชี  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออืน่ๆ 
1. โครงการพฒันาผูส้อบบญัชีตลาดทนุ 
2. ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 
3. หลกัสตูรการวินจิฉยัสถานประกอบการ, สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
4. หลกัสตูรโครงการ APEC-IBIZ Small Business Counsellors, สถาบนัเพิ่มผลผลติแหง่ชาต ิ
5. หลกัสตูร Manufacturing Cost Reduction in practice โดย JMAC&TMA, สมาคมการจดัการแหง่ประเทศไทย 
6. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการจดัการอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม และการใหค้  าปรกึษาแนะน า, กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม 

7. สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ที่ 11/2564 
- Directors Certification Program รุน่ท่ี 283/2562 
- Director Accreditation Program รุน่ท่ี 150/2561 

- Advanced Audit Committee Program รุน่ท่ี 31/2561 
  

รายละเอียดโดยยอ่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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ประสบการณท์ างาน  
- วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เสรมิสรา้งผูป้ระกอบการยคุใหม-่การวางแผนธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ และ สมาคม

สง่เสรมิผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย (ATSME) 

- อาจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น 

- อาจารยพ์ิเศษคณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- อาจารยพ์ิเศษคณะบญัชี  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- อาจารยพ์ิเศษคณะบญัชี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- อาจารยพ์ิเศษภาควชิาบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- อาจารยพ์ิเศษคณะบรหิารธุรกิจ  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตบพิตรพิมขุ มหาเมฆ  

- 2547  ผูจ้ดัการหนว่ยควบคมุงานท่ีปรกึษาโครงการชบุชีวิตนกัธุรกิจไทยระยะที่ 2  

  สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED) 

- 2534 - 2539          หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบบญัชี  ส านกังานศภุชยัการบญัชี 

- 2532 - 2534          ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส  บรษัิท  ดีลอยท ์ ทูช้  โธมทัส ุ ไชยยศ  จ ากดั 
 

สัดส่วนการถอืหุน้          -     ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไมม่ี 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท  

- 4 ปี (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2561) 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 

-   ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระ 
คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ในรอบปีที่ผา่นมา 

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

• เขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564        1/1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท ปี 2564           7/7 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564          6/6 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2564     3/3 ครัง้ 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงหลักฐำนแสดงตนเข้ำร่วมประชุม 

และกำรออกเสียงลงคะแนน ในกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
กำรมอบฉันทะ 

 บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ ซึ่งเป็นแบบที่
ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดและชัดเจนมายงัผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง
สามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่ บริษัท ไดเ้สนอช่ือไว ้ 
ดงันี ้
1. นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ ประธานกรรมการ 
2. นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
3. นางสาวศศิธร  วงศว์ิไล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  / ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 และมีรายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุวฒุิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน ประวัติการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทของกรรมการอิสระแตล่ะทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 8 โดยผูถื้อหุน้อาจระบช่ืุอผูร้บัมอบฉนัทะได้
มากกวา่ 1 ราย เพื่อความคลอ่งตวักรณีผูร้บัมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ผูร้บัมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถ
เขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได ้นอกจากนี ้ ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรอืไมอ่อกเสยีงเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

 โปรดศึกษาขอ้ปฎิบัติส  าหรบัการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และวิธีการแจ้งความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วม
ประชมุส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 11   

หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 

 ผูเ้ขา้รว่มประชุมโปรดแจง้ความประสงคผ์่านแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 12 โดยหลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชุม โปรดศึกษาจากขอ้ปฎิบตัิส  าหรบัการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 11   

กำรออกเสียงลงคะแนน 

วำระทั่วไป 
1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โด

การลงคะแนนผา่นระบบ E-Voting ทา่นจะสามารถลงคะแนนแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง อยา่งใดอยา่งหนึง่เท่านัน้ กรณีที่ไมไ่ดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือวา่ทา่นลงคะแนนเสยีงเป็นเห็น
ดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย) 

3. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในขอ้ประชมุขอ้ใด หา้มมิใหอ้อกเสยีงในขอ้นัน้ แตก่ารออกเสยีงเลือกตัง้หรอืถอด
ถอนกรรมการใหอ้อกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดยไมม่ีขอ้หา้ม 
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วำระกรรมกำร 
 ส าหรบัวาระเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 16 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้
กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่เสยีงหนึง่ 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3. บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุ ตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมี

หรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 
ประธานที่ประชมุหรอืเจา้หนา้ที่จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริม่วาระการประชมุ  
- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ บรษัิทจะนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม และของผูถื้อหุน้ท่ีมอบ

ฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่บริษัทบนัทึกไวล้ว่งหนา้ ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชุม ท่ีออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสยีง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูท้ี่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะ
วาระ 

- ประธานฯจะประกาศใหท้ี่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะ
วาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะเนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 
โดยในแตล่ะวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุ 
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ข้อบังคับบริษัทในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

ขอ้ 16  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่เสยีงหนึง่ 
(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่

จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุ ตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมี

หรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ 17  ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) 
กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไป
ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

 

ขอ้ 20  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า
สามในสี่(3/4)ของจ านวนผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุน้นบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่
ถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

ขอ้ 32  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรือ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ
หรอืเพื่อพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่วและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 
วนัก่อนวนัประชมุและใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ในการประชุมผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการของบริษัทอาจจดัประชมุในเขตทอ้งที่อื่นท่ีมิไดม้ีอาณาเขตติดตอ่กบั
จงัหวดัที่ส  านกังานใหญ่ตัง้อยูก็่ได ้

 
ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สบิหา้คน หรอืไม่นอ้ย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไม่
ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้
การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้
ถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 35 ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึง่มีเสยีงหนึง่ และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรือ่ง
ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ใน ก รณี ดั งต่ อ ไป นี ้  ให้ ถื อ ค ะแนน เสี ย ง ไม่ น้ อ ย ก ว่ า ส าม ในสี่  (3/4)  ขอ งจ าน วน เสี ย งทั้ งห ม ดขอ ง 

ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
(ฉ) การเลกิบรษัิท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 

 

ขอ้ 36 กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี  ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั เวน้แตใ่นกรณีบรษัิทออกหุน้บรุิมสทิธิและก าหนดใหหุ้น้บรุมิสทิธิไดร้บั
เงินปันผลแตกตา่งจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนั้น  และ เมื่ อ ได้จ่ าย เงิน ปั นผลระหว่างกาลแล้ว  ให้รายงานการจ่ าย เงิน ปันผลดังกล่าวให้ที่ ป ระชุม  
ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 
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การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 45. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั ดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนส ารองนี ้จะมี จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของทุน  
จดทะเบียน 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้บงัคบัของบรษัิทฉบบัเต็มไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ไดท้ี ่www.thantawan.com 

http://www.thantawan.com/
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ข้อปฎิบัตสิ ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบไุว ้มายงั
บริษัทภายใน วันที่ 20 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link 
ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคูม่ือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ทา่นไดส้ง่มาแจง้บรษัิท โดยจะสง่ link ลว่งหนา้ 2 วนั ก่อน
วนัประชมุ  

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจ้งความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุม ได  ้2 วิธี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีสง่ขอ้มลูทาง E-Mail หรอืไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีสง่ขอ้มลูทางเวปไซต ์หรอื QR Code  

(1) กรณีผู้ถอืหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวธีิกำรส่งข้อมูล
ทำง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 12) โดยขอให้
ท่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน ใหช้ัดเจน ส าหรบัใช้ในการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  
2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ -สกุล 
ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 
o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
(E-Meeting) 

o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ
หุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่
หมดอายแุละลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 
และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ
หุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่
หมดอายแุละลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดาตามที่ไดก้ลา่ว
ขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. สง่เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 12 ขอ้1 และหลกัฐานแสดง
ตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ ขอ้2 โดยจดัสง่มาใหบ้รษัิท ภำยในวนัที่ 20 เมษำยน 2565  

• ช่องทาง E-Mail : legal.puangpech@thantawan.com  

• ช่องทางไปรษณียล์งทะเบียน  
 ถึง เลขานกุารบรษัิท 
  บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
  เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ท่ี 32 
  ถนนวิภาวดีรงัสติ  แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 

 

  

mailto:legal.puangpech@thantawan.com
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(2) กรณีผู้ถอืหุน้ตอ้งกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรนิกส ์(E-AGM) โดยชอ่งทำงเวปไซต์
หรือ QR Code 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ ผา่น Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปท่ี 

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

 
 

https://thip.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

 

2. กรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 
1. เลขที่บญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์
2. ช่ือ (ไมต่อ้งระบคุ าน าหนา้) หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ไมต่อ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี  ้
3. นามสกลุ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหใ้สช่ื่อนิติบคุคลในช่องนามสกลุ) 
4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
5. แนบไฟลห์นงัสอืรบัรองบรษัิท (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล)  
6. เลอืกยอมรบัเง่ือนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 
7. กด “ยืนยนั”  

3. ตรวจสอบช่ือผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 
1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 
2. Email เพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้รว่มประชมุ 
3. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 
4. เลอืกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

i. เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่น E-AGM 
ii. มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผา่น E-AGM 
iii. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

5. กด “ถดัไป” 
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กรณี ผู้ถอืหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บนัทกึรูปถ่ายผูถื้อหุน้ 
1.1 กดอนญุาตยอมรบัใหเ้วปไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  

 

1.2 ถ่ายรูปบตัรประจ าตวัประชาชนเต็มใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม”่ 
1.3 ถ่ายรูปผูถื้อหุน้พรอ้มถือบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรูปตวัอยา่งที่ปรากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม”่ 
1.4 กด “ถดัไป” 
1.5 ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบช่ือ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 
1.6 กด “เสรจ็สิน้” 

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้ำร่วมประชุม ผ่ำน E-AGM 

1. บนัทกึรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 
2. บนัทกึขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ช่ือ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 
b. ช่ือ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 
c. แนบไฟลส์  าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 
d. แนบไฟลห์นงัสอืมอบฉนัทะที่มีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 
e. กด “ถดัไป” 

3. กด “ถดัไป”  
4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบช่ือ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 
5. กด “เสรจ็สิน้” 
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กรณี มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ 

1. บนัทกึรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 
2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 
3. กด “ถดัไป”  
4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบช่ือ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

กด “เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ : ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ จะเปิดใหด้  าเนินการตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวนัที่ 20 
เมษายน 2565 หรอืจนกวา่การประชมุจะแลว้เสรจ็ (ระบบไมเ่ปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
(ในกรณีเป็นนิติบคุคล)   

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน
จะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ และคู่มือการเขา้ใช้
งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชมุ E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงั
ไมไ่ดร้บั E-Mail ดงักลา่วภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ใหต้ิดตอ่บรษัิทโดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 
4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผา่นทางแท็บเลต็ (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้
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ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ
ถึงเวลาประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสยีงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมมีเหตขุดัขอ้งหรอืติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดตอ่บริษัท โอเจ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 

 

*** กำรประชุม E-AGM นี้จะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำร
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถอืหุ้นไม่เดินทำงมำที่บริษัท*** 

 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


  สิง่ที่สง่มาดว้ย 11 

 

 

กรณีผู้ถอืหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
ท่านอื่นเขา้รว่มประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ กรุณาสง่หนงัสือมอบ
ฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม
เอกสารประกอบ ใหบ้รษัิท ภำยในวันที่ 20 เมษำยน 2565 ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

• ทางอีเมล ์: legal.puangpech@thantawan.com  

• ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ถึง เลขานกุารบรษัิท 
 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ท่ี 32 
 ถนนวิภาวดีรงัสติ  แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 

 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามที่ทา่นไดร้ะบุ
มาในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุน้มีสทิธิออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออก
เสยีง เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ไมส่ามารถแบง่การออกคะแนนเสยีงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แตเ่ป็นการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าสง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผู้
มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
4. หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

  

mailto:legal.puangpech@thantawan.com
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6. จดัสง่ขอ้มลู ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

• ทางอีเมล ์: legal.puangpech@thantawan.com  

• ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ถึง เลขานกุารบรษัิท 
 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ท่ี 32 
 ถนนวิภาวดีรงัสติ  แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 

 

กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ
วำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  
 กรณีทา่นผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรอืค าถามตา่ง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

• อีเมล ์: legal.puangpech@thantawan.com  

• โทรศพัท ์: 02-273-8333 ตอ่ 3235 

• ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ถึง เลขานกุารบรษัิท 
 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ท่ี 32 
 ถนนวิภาวดีรงัสติ  แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 
 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง
ระบุช่ือและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการสง่
ค าแนะน าหรอืค าถามทกุครัง้ บรษัิทเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชมุ ดงันี  ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง
ตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถกู
จดัสง่ไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดตอ่เจา้หนา้ที่ ดงันี  ้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ
เลขานกุารบรษัิทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดตอ่บรษัิท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนั
ตวัตนอยา่งถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดตอ่บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุ
ไวใ้น E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 

mailto:legal.puangpech@thantawan.com
mailto:legal.puangpech@thantawan.com


 

 

วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                                   Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สญัชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 

Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company 

                     โดยถือหุน้รวมทั้งส้ิน ........................................................................................ หุน้ 

                      Holding the total amount of                                                                               shares  

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder  

         (..........................................................) 

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of Thantawan Industry Public Company 

Limited 

 
 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  
                         I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
 f 
                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวธีิการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
 E-Mail        Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบุ) 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพ่ือยนืยนัตวัตน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 วธีิการเขา้ร่วมประชุม ภายในวนัที ่20 เมษายน 2565 
                        Please submit the required document per an Enclosure 11 by 20 April 2022 
                 (5)  เม่ือไดรั้บการยนืยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวธีิการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอีเมลท่ีท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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