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เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นีเ้ป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดมาตรการในการคดักรองและการป้องกันความเส่ียงใน
การติดเชือ้ COVID-19 เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามประกาศของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ รวมถึงประกาศกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวข้อง โดย
บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุโปรดปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบตัินัน้อาจท าให้
การเข้าร่วมการประชมุของท่านผู้ ถือหุ้นอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทฯ ต้องประชมุให้แล้วเสร็จในเวลาที่สัน้ กระชบั เพื่อ
ลดเวลาในการที่คนจ านวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจดัให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการภาครัฐที่เก่ียวข้อง ท าให้เกิด
ข้อจ ากัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจ านวนมากได้ ซึ่งจะท าให้จ ำนวนที่น่ังในห้องประชุมมีจ ำกัดประมำณ 70 ที่น่ัง โดยมีมาตรการ
เบือ้งต้นดงันี ้

ก่อนวนัประชมุ บริษทัขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. มอบฉนัทะการเข้าประชมุให้แกก่รรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการมาประชมุด้วยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะทีแ่สดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกบัเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 

2. ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ โดยอาจพิจารณาไม่มาเข้าร่วมประชมุ 

ข้อปฏิบตัิก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

การคดักรองผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา  

2. บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผู้ที่เข้าร่วมประชมุทกุท่านก่อนเข้าบริเวณสถานท่ีประชมุ 

3. ให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมลูในแบบสอบถาม ส าหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝา้ระวงั COVID-19 โดย
ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและสอบย้อนหากพบว่ามีผู้ ติดเชือ้  COVID-19 
ภายหลังการประชุม รวมทัง้ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามค าแนะน าของราชการ เพื่อ
ประโยชน์ในการคดักรองและการสอบประวตัิของผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานท่ีจดัประชมุ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตให้บคุคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนีเ้ข้าร่วมการประชมุ  

4.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 

4.2 บคุคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มกู หรือไม่ได้กล่ิน หรือหายใจเหน่ือยหอบ หรือเป็นหวดัหรือผู้ ป่วย
โรคปอดอกัเสบ 

4.3 บุคคลที่สัมผัสกับผู้ ป่วยยืนยันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออดั หรือ 
ติดต่อกบัคนจ านวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมตามข้อ 4. หรือจ านวนที่นั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว สามารถส่ง
ค าถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อรวบรวมจัดท าเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนได้ 

 

 

ข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อความปลอดภยัภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 



 

 

 

ข้อปฏิบตัิการเข้าร่วมประชมุ  

1. เนื่องจากจ านวนท่ีนัง่มีจ ากดัจากการเว้นระยะห่างทางสงัคมตามข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะท าให้จ านวนที่นัง่ใน
ห้องประชมุมีจ านวนจ ากดัประมำณ 70 ที่น่ัง   

2. กรุณาติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามยัที่น ามาเองตลอดเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. บริษัทฯ ได้จดัที่นัง่ในห้องประชมุโดยมีระยะห่างระหว่างที่นัง่ตามข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง โดยผู้ เข้าร่วมประชมุต้อง
นัง่ในท่ีนัง่ที่ก าหนด โดยไม่ย้ายที่นัง่ตลอดระยะเวลาการประชมุ 

4. กรุณาล้างมืออย่างสม ่าเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้ในสถานที่จดัการประชุม นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอแจ้ง
ให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการท าความสะอาดสถานท่ีจดัการประชมุด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเร่ิมการประชมุแล้ว  

5. กรุณาหลีกเลี่ยงการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ด้วยมือที่ยงัไม่ได้ล้าง 

6. กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ สมัผสั ส่ิงของร่วมกบัผู้อื่น 

7. หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน า้มูก กรุณาออกจากการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพบ
แพทย์โดยด่วน 

8. บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดการให้บริการชา กาแฟ และไม่อนญุาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชมุโดยเด็ดขาด เพื่อลด
ความเส่ียงของแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส 

9. กรุณาสอบถามค าถามและแสดงความเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษค าถามเท่านัน้ เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่จดัไมโครโฟนส าหรับการ
ซกัถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจดัประชมุ ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อ
สขุอนามยัที่ดีของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน  
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• หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564        1 
 
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม  
 

• ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563       13 
 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

• แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)    ตามแนบ 
และงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)          

 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3)  

• ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 36 
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• หนงัสือเชิญประชมุ (แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี QR Code)              ตามแนบ 

• ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน  44 

• ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ     47 

• ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564       53 

• ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น       54 

• การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563                 57 
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• แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ          58 

• หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.           59 

• แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)   69 

• ขัน้ตอนการส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น      70 
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บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 1 

    ทะเบียนเลขที่ 0107560000133 
 

ที่ TOA 09/2564 
       15 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564  
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ส าหรับปีบัญชี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code และหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) 
(ส าหรับวาระท่ี 2, 3, 5, และ 6) 

3. ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ส าหรับวาระท่ี 5) 

4. ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2564 (ส าหรับวาระท่ี 7) 
5. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน การแสดงเอกสารเข้าประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน 
6. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2564 
8. ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 

One Report)  
10. แผนทีส่ถานท่ีจดัประชมุ  
11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
12. ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้บริษัทฯ (กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ)  
13. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)  

14. ขัน้ตอนการส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
15. แบบแสดงข้อมลูเพื่อการคดักรองโรค COVID - 19 (โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนมุตัิให้ก าหนดวนัประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2564 ในวันศุกร์ที่  23 เมษำยน 2564 เวลำ 9.30 น. ณ ห้องรอยัลมณียำ เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ รำช
ประสงค์เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร  

ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้
ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ  แต่อย่างใด  บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2564 ตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทเพือ่พิจารณาระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้:- 
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วำระที่ 1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของรายงานการ
ประชุม ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 และบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้        
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัการประชมุครัง้ดงักล่าวแล้ว 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร : คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 
2563 ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง จงึเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุดงักล่าว 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 2   พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 36 และข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจดัส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนงัสือนดั
ประชุมสามญัประจ าปีให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่
ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 
56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร : เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 

กำรลงมติ : วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
 

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ส ำหรับปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อบังคบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกับ
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพือ่พิจารณาอนมุตัิ พร้อมทัง้ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี
บัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2563 
เปรียบเทยีบกบัปี 2562 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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ข้อมูลงบกำรเงนิเปรียบเทียบ (บำงส่วน) ของบริษัทฯ 
             หน่วย : ล้านบาท 

รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์รวม 16,486 15,707 16,149 14,995 
หนีส้ินรวม 5,081 5,093 4,156 3,993 
รายได้รวม 16,438 17,093 13,780 14,278 
ก าไรส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,031 2,162 2,126 2,030 
ก าไรส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

1.00 1.07 1.05 1.00 

 

 โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีใ้นรูปแบบ QR Code ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 

 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 4    พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นีเ้นื่องจาก
บริษัทฯ ได้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องท าการจดัสรรก าไร
สทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและ
บริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้
เพือ่ลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ และ
การจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

ในกำรนีค้ณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรให้น ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบกำร
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล และอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1)   พิจำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิจำกผลประกอบกำรงวดคร่ึงปีแรกของปี 
2563 ที่ได้จ่ำยไปแล้ว 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 13  สิงหาคม 2563 ได้อนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 
30 มิถุนายน 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้ นละ 0.27 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 547.83 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 11 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
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เห็นควรให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิจากผล
ประกอบการงวดคร่ึงปีแรกของปี 2563 ที่ได้จ่ายไปแล้วดงักล่าว 

2)   พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสทุธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 2,125.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไร
ต่อหุ้น 1.05 บาทต่อหุ้น  

เมื่อพิจารณาปัจจยัต่างๆ ประกอบทัง้เร่ืองของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อตัราผลตอบแทนเงิน
ปันผล รวมถึงกระแสเงินสดแล้วนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลังของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.26 

บาท เป็นจ านวนเงินรวม 527.54 ล้านบาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 6 
พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564  

        เมื่อค านวณรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลคร่ึงแรกของปี 2563 จากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 
2563 - วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจ านวนเงินปันผลที่จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 547.83 
ล้านบาท และ 2) เงินปันผลประจ าปีจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลังของปี 2563 จากผลการ
ด าเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่าย
จ านวนทัง้สิน้ 527.54 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.53 

บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 1,075.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.59 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้จ านวน ซึ่งผู้ ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหกัเครดิตภาษีในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร   

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบ
อตัราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดงันี ้ 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2563 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562 

1. ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 2,125,542,490 2,029,545,893 
2. จ านวนหุ้น 2,029,000,000 2,029,000,000 
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.53 0.50 

3.1 เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก (บาท : หุ้น) 0.27 0.23 
3.2 เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีหลงั  

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 
- เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 

 
- 

0.26 

 
0.27 

- 
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,075,370,000 1,014,500,000 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 50.59% 50.00% 

  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร:  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสทุธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีแรกของปี 2563 ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 547.83 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2563  



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 5 

2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลังของปี 2563 ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 527.54 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีมติก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลตามที่ เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดและการลงทุนใน
โครงการต่างๆ อย่างถ่ีถ้วนแล้ว 

 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 5   พิจำรณำอนุมตัเิลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้ก าหนดว่า 

“ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วน
ปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 จะมีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) หรือคิดเป็น 3 ท่าน จาก 9 ท่าน และถือเป็นปีที่ส่ีหลงัจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งได้มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ทัง้คณะ ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบงัคบับริษัทฯ ดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการให้กรรมการท่านทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยมีจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1) นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร  
2) นางบศุทรี หวัง่หลี  กรรมการ / กรรมการบริหาร  
3) นางปริศนา ประหารข้าศกึ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 

  และพิจารณาค่าตอบแทน 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านท่ีมีส่วนได้เสีย ในการประชมุครัง้

ที่ 1/2564 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2564 ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมใน
ด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และสมควรได้รับ
การเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง 

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางปริศนา ประหารข้าศึก (รวมระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอยู่
จนถึงระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครัง้นี ้จะมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้จะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
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นอกจากนี ้บคุคลทัง้ 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนีม้ี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ดังนัน้ จึงให้ความ
เห็นชอบที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 
ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การก ากับดูแล
กิจการ, หมวดที่ 7 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ, หลกัปฏิบตัิ 3.3)    
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นบัตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ผ่านทางไปรณีย์และ
อีเมล์ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2564 มายงับริษัทฯ แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม นางบศุทรี หวัง่หลี ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ยิปมัน่เทค จ ากดั (“ยิปมัน่เทค”) ซึง่ท าธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายแผ่นยิปซั่มและท าการตลาดภายใต้ตราสินค้า “GM GYPSUM” ท าให้อาจเข้าข่ายเป็นการ
ประกอบธุรกิจอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นธุรกิจที่แข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ด าเนิน
ธุรกิจแผ่นยิปซั่มภายใต้ตราสินค้า “TOA GYPSUM” โดยว่าจ้างยิปมั่นเทคให้เป็นผู้ รับจ้างผลิตให้กับบริษัทฯ 
เนื่องจากในอุตสาหกรรมแผ่นยิปซั่มในปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ผลิตรายอื่นที่รับจ้างผลิตแผ่นยิปซั่มที่มีลักษณะและ
คณุภาพเดียวกนั ประกอบกบัมีการท าการตลาดภายใต้ตราสินค้าของตนเอง จึงไม่มีก าลงัการผลิตเพียงพอ ดงันัน้
จึงเป็นผลดีที่บริษัทฯ สามารถว่าจ้างยิปมัน่เทคผลิต “TOA GYPSUM” ในราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเสมือนท า
รายการกับบุคคลภายนอก และตอบสนองกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ในการเป็นมากกว่าสีทาอาคาร 
(Growing Beyond Color) 

ในการนีเ้พื่อปฏิบตัิตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 27 ซึง่สอดคล้องกบัมาตรา 86 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้

“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่ งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าท าเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้ นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมการผู้นัน้” 

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบก่อนลงมติเลือกตัง้          
นางบศุทรี หวัง่หลี กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร:  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มี ส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มี
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คณุสมบตัิเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น  

ทัง้นี ้ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการแต่ละท่าน อีกทัง้คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) 
ของบริษัทฯ มีรายละเอยีดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด ดงัปรากฏตามส่ิงที่ส่ง
มาด้วยล าดบัท่ี 3  

 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 6   พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2564 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดห้าม
มิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ใน
กรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ได้ก าหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 ไว้ดงันี ้ 

 “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวาง
เป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง
เป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนีก้รรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของ
บริษัทฯ ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ” 

ทัง้นี  ้หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ได้รับการ
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนและรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
แล้ว โดยพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในลักษณะที่เปรียบเทียบและอ้างอิงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อตุสาหกรรมที่คล้ายคลงึกนั พิจารณาข้อมลูจากการขยายตวัทางธุรกิจ นอกจากนีย้งัได้พิจารณาถึงประสบการณ์ 
ขอบเขตภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่าน
ด้วย ในการนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรา 90 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัทฯ ในข้อ 22 ดงักล่าว  

จึงพิจารณาเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบีย้ประชุม ประจ ำปี 2564 ในอัตรำเดียวกับปี 2563 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน) 
เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน)  

(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 
คณะกรรมการบริษทั     
▪ ประธานกรรมการ 200,000 40,000 
▪ รองประธานกรรมการ 150,000 35,000 
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน) 
เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน)  

(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 
▪ กรรมการ   50,000 30,000 

คณะกรรมการชุดย่อย     
1. คณะกรรมการบริหาร     
▪ ประธานกรรมการบริหาร 100,000 40,000 
▪ กรรมการบริหาร  50,000 30,000 

2. คณะกรรมการชุดย่อย(นอกเหนือจาก
คณะกรรมการบริหาร) 

    

▪ ประธานกรรมการชุดย่อย - 35,000 
▪ กรรมการชุดย่อย - 30,000 

 

2) กำรก ำหนดโบนัสประจ ำปี 
ในอตัรา 0.40% ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่เกิน 

10 ล้านบาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนสัมากกว่ากรรมการบริษัท 35% และ 
25% ตามล าดบั ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 
2,125,542,490 บาท จึงคิดเป็นเงินโบนสัของคณะกรรมการบริษัท จ านวน 8,502,172 แบ่งเป็น 

รำยละเอียด 2564 2563 

ประธานกรรมการ    1,195,618 1,141,620 
รองประธานกรรมการ 1,107,053 1,057,055 
กรรมการบริษัทต่อท่าน 885,643 845,644 
รวมโบนัสกรรมกำร 8,502,172 8,118,183 

3) สิทธิประโยชน์อื่นใด  

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ส าหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของ
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึง่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว 

 อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ 26.09 ล้านบาท 
รายละเอียดปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 
56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การก ากบัดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ และข้อมลูส าคญั
เก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ, หัวข้อ 6.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร)   

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรให้เสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วำระที่ 7   พิจำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามบทบญัญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้
ทีป่ระชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคบับริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก าหนดว่า 
“กิจการที่ที่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้ข้อ (6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบญัชี”  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ ความ
พร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
อัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีเสนอมา โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 
กมุภาพนัธ์ 2564 ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่ำสอบบัญชี ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
ตำมรำยชื่อต่อไปนี ้ 

1) นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5266  
    (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563)    หรือ 

 2) นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4298  
     (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ  

3) นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8470 
     (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)  
ส าหรับประวตัิผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อคดัเลือกเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตาม

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4 ซึง่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ดงักล่าว เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 4,245,000 บาท อตัราเดียวกบัปี 2563  

              ข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยค่าสอบบญัชใีนปีที่ผ่านมา เป็นดงันี ้  
                                                                      หน่วย : บาท 

บริษัท ปี 2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 4,245,000 4,245,000 - - 

หมายเหตุ    ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พกั ซึ่ง
จะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึน้จริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ขอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
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นอกจากนี ้การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 นัน้  ไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.75/2561 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 14) ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.44/2556 เร่ืองหลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
โดยก าหนดให้บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัให้มี
การหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายนัน้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกนั เนื่องจากผู้สอบบญัชีดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชี
ที่ได้รับการเสนอแต่งตัง้เป็นปีที่ 2 

 

2)   เห็นชอบให้น ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบกำรก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 ของ
บริษัทย่อยในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ดงันี ้

บริษัท ปี 2564  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 

1. บริษัทย่อยที่มีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชี   
- ค่าสอบบญัชี 
- จ านวนบริษัทย่อยในประเทศไทย 
- จ านวนบริษัทย่อยในต่างประเทศ  

3,675,823        บาท 
            1     บริษัท 

8     บริษัท    

                 
 4,259,841     บาท 

1   บริษัท 
11   บริษัท 

 
2. บริษัทย่อยที่มีส านกังานตรวจสอบบญัชีอ่ืนๆ เป็นผู้สอบบญัช ี  

- ค่าสอบบญัชี 
- จ านวนบริษัทย่อยในประเทศไทย 
- จ านวนบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

          
 

788,078    บาท 
               2   บริษัท 

 3   บริษัท 

                 
 

30,500      บาท 
3   บริษัท 
0   บริษัท 

รวมค่ำสอบบัญชี 4,463,901  บำท   4,290,341   บำท 

หมายเหต ุ  -  ค่าสอบบญัชีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อยและอตัราแลกเปล่ียน 
  -  ค่าสอบบญัชีปี 2563 ค านวณด้วยอตัราแลกเปล่ียนของปี 2564 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการก าหนดให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกัน
กบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงปรับให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นส านกั
งานสอบบญัชีภายใต้เครือข่ายเดียวกนั ยกเว้นบริษัทย่อยที่มีขนาดสินทรัพย์และรายได้ขนาดเล็ก หรือเป็นบริษัทท่ีมิได้
ด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 

  
ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ 
และเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของ
บริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น  

 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 8  พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้

คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามหรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 (Record Date) ในวันที่          

15 มีนำคม 2564 ทัง้นี ้ตามที่บริษัทฯ ขอแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงด้วยตนเองเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ในการนี ้ผู้ ถือหุ้นยังสามารถส่ง
ค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ตามปกติ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะ และระบชุื่อนางปริศนา ประหารข้าศกึ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือนางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือนายวีรศกัดิ์ 
โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โดย
ข้อมลูกรรมการอิสระ และนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6 และหน้า 40 ตามล าดบั และ
โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาที่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและ         
นกัลงทนุสมัพนัธ์ เลขที ่31/2 หมู่ที ่3 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10570 ก่อนวนัประชมุ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 08.00 น. กรุณาน าบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยงัไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
หากเป็นผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล กรุณาน าส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าประชุมนัน้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักล่าวต้องมี
อายไุม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้แทนนิติบคุคลแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว 
และที่ยงัไม่หมดอาย ุ 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อมลูในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ หนงัสือมอบฉันทะปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11 ส าหรับผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5 
และส่งมอบให้บริษัทฯ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 บริษัทฯ ของดการมอบของช าร่วยในวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น เพือ่สนองนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 
(นายประจกัษ์   ตัง้คารวคณุ) 
     ประธานกรรมการ 

 
สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร: 0-2335-5555 ต่อ 5875, 1520, 1581 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 1 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จดัขึน้เมื่อวนัศุกรท์ี ่7 สงิหาคม 
2563 เวลา 9.30 น. หอ้งเดอะเรสซเิดนท์ 303-304 ชัน้ M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ เลขที ่494 ถนนราชด าร ิแขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร   

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

1. นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

2. นางละออ  ตัง้คารวคุณ รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

3. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคุณ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

4. นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

5. นายณฏัฐวุฒ ิ ตัง้คารวคุณ กรรมการ 

6. นางบุศทร ี หวัง่หล ี กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการส านกังานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. นางปรศินา  ประหารขา้ศกึ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8. นางชนาทพิย ์ วรีะสบืพงศ ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายวรีศกัดิ ์ โฆสติไพศาล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม  -ไม่ม-ี 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้สิน้ 9 คน เขา้ร่วมประชุม 9 คน คดิเป็นสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม รอ้ยละ 100     

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวทวพีร  พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ี

ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

2. นางสาววไิลลกัษณ์ แสนเมอืงแกว้ บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

3. นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

4. นางสาวยุวนันท ์มโนมยัวศิษิฏ์ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  

ท่ีปรึกษากฎหมาย  

1.  นางสาวตรนุีช ชื่นชมลดา  บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั  
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ทัง้นี้ ก่อนเริม่การประชุม นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร ีเลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม (“เลขานุการบริษทั”) ไดช้ีแ้จงว่า
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภยัและความห่วงใยในสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม บรษิัทฯ ไดข้อความร่วมมือผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านใหป้ฏบิตัิตามค าแนะน า และมาตรการป้องกนัควบคุมโรค COVID-19 ของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชญิประชุมในครัง้นี้แล้ว และงดการใชไ้มโครโฟนส าหรบัการ
สอบถามค าถามในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรอืเสนอค าถาม ขอให้เขยีน
ความเหน็และ/หรอืค าถามลงในกระดาษที่บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไว้ให้ และส่งใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ที่อยู่ในหอ้งประชุม ซึ่งความเห็น 

และ/หรอืค าถามดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อตอบขอ้ซกัถาม 

เร่ิมการประชุม  

นายประจกัษ์ ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ที่
มาร่วมประชุม และไดม้อบหมายให้นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการ 
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป 

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 34 ราย และโดยการ
มอบฉันทะจ านวน 576 ราย รวมเป็นจ านวน 610 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 1,969,242,776 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 97.0548 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ จ านวน 2,029,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และไดม้อบหมายใหน้างสาว
ศรกีลัยา เพญ็ศร ีเลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม ชีแ้จงวธิกีารด าเนินการประชุม และการออกเสยีงลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ 

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนส่วนของการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม เลขานุการบรษิทั ไดช้ี้แจง
ใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัในการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1.การออกเสียงลงคะแนน  

ผูถ้ือหุ้นทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง (One Share : One Vote) และสามารถ
ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสยีง ในแต่ละวาระ กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง หรอืผูร้บัมอบฉันทะตามแบบที่
กฎหมายก าหนด ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน และปฏบิตักิารลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถ้ือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความ
โปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหท้ าเครื่องหมายในบตัร
ลงคะแนน และยกมอืขึน้เพื่อแสดงตวั ประธานฯ จะใหเ้จา้หน้าทีร่บับตัรลงคะแนนดงักล่าวไปตรวจนับคะแนนเสยีง โดยบรษิทัฯ จะใชว้ธิหีกั
คะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย เวน้แต่ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นได้ท าเครื่องหมายในหนังสอืมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรอืงดออกเสยีง ซึ่งบรษิัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีง
ดงักล่าวในการลงมตแิต่ละวาระไวแ้ลว้ ณ ตอนลงทะเบยีน 

ในกรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชื่อก ากบัทุกครัง้   

2. การนับคะแนนเสียง  

ในการรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสยีงไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ทัง้นี้ 
ส าหรบัผูท้ีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้อ่น และส่งคนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ หลงัเสรจ็สิน้การประชุม  

การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่จะมกีารเก็บบตัรลงคะแนน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อให้เกดิความโปร่งใส โดยบริษัทฯ จะขอใหส่้งบตัรลงคะแนนทัง้หมดในกล่องรบับตัรลงคะแนนเมื่อเสรจ็สิน้การ
ประชุม 
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การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง 

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั หรอืไม่แสดงความจ านงทีช่ดัเจน 

3) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บรษิัทฯ ได้เชญินายตฤณ รตันจนัทร์ ตวัแทนจากบรษิัท วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส 
จ ากดั ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัฯ เป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนน เพื่อดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และไดเ้ชญิอาสาสมคัรตวัแทนผูถ้อืหุน้จ านวน 2 ท่าน เป็นพยานในการนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด
อาสาในการประชุมครัง้นี้ ทัง้นี้ นางสาวนิภาดา ปนัฏฏาสริิ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ได้อาสาเป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็น
พยานในการนับคะแนนเสยีง 

ทัง้นี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรอืแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่้องการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ กรุณาเขยีนลงในกระดาษ พรอ้มทัง้แจง้ชื่อ-นามสกุลดว้ย
ทุกครัง้ และยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็กระดาษค าถามจากท่าน เน่ืองจากบรษิทัฯ จะไม่จดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็ทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรอืใหค้วามเหน็ใน
วาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถอืหุ้นให้ความเห็น หรอืสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรอื
แสดงความเหน็ในประเดน็ทีซ่ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหก้าร
ประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพื่อเป็นการบรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเข้ารบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยมี
หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการเสนอผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 พรอ้มทัง้แจง้ขา่วผ่าน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่26 กนัยายน 2562 ทัง้นี้ ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้และชื่อกรรมการของผูถ้อื
หุน้ดงักล่าว ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการเพื่อน าเขา้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึรายละเอยีดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดท้ าการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้น Website ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้แจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่22 มถิุนายน 2563  

บรษิทัฯ ไดม้กีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่22 มถิุนายน ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
พรอ้มทัง้แจง้ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่22 มถิุนายน 2563 ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถาม
มายงับรษิทัฯ  

ก่อนเริม่พจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ เลขานุการบรษิทั สอบถามผูถ้อืหุน้ว่ามขีอ้สงสยัอนัใดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์และวธิกีารออกเสยีง
หรอืไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม  นายจตุภัทร์ ตัง้คารวคุณ จงึได้ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมตามที่ปรากฏใน
หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดงันี้ 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่    
24 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แล้ว ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 ดงักล่าวไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ จงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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จากนัน้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซักถามหรอืแสดงความคิดเห็น นายจตุภัทร์ ตัง้คารวคุณ จงึขอให้ที่ประชุม
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2562 

ในการนี้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ         
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,969,251,483 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,969,251,483 100.000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้รวม 8,707 หุน้  

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในปี 2562  

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) มาตรา 
113 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 และขอ้ 40 ก าหนดให้ทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพจิารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมาและตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจ าปีใหผู้ถ้อื
หุ้นได้รบัทราบ บรษิัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ของบรษิทัฯ (Annual Report) ในรปูแบบ QR Code ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิด VTR สรุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ในปี 2562 ตลอดจนการด าเนินงานเกี่ยวกบัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการสรา้งความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตามแนวทางทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้
ทีป่ระชุมรบัชม โดยมเีนื้อหาสรปุไดด้งันี้ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในปี 2562   

1. บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิชัน้น าในประเทศไทยกว่า 56 ปี จนเป็นผูน้ าอนัดบั 1 ของตลาดสทีา
อาคารในประเทศ และเตบิโตอย่างต่อเนื่องดว้ยนวตักรรมกลุ่มผลติภณัฑส์ทีีห่ลากหลาย และบรกิารที่แตกต่าง พรอ้ม TOA Color 
World สรา้งเฉดสตี่างๆ ไดม้ากกว่า 10,000 เฉดส ีเพื่อตอบสนองทุกความต้องการเรื่องสสีนั ด้วยช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มาก
ที่สุด โดยมจี านวนร้านผู้ค้าปลกีมากกว่า 6,000 ร้านค้า เขา้ถึงผู้บรโิภคได้ทัว่ถึงที่สุดในประเทศไทย ภายใต้กระบวนการผลติที่
ทนัสมยั ปลอดภยัและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทมีผูเ้ชีย่วชาญทีแ่ขง็แกร่งดา้นการวจิยั และพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ ์

2. บรษิทัฯ พรอ้มเดนิหน้าเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง และเป็นมากกว่าสทีาอาคาร ดว้ยการน าเสนอกลุ่มผลติภณัฑ์แบบครบวงจร เพื่อ
ตอบโจทยแ์ละรองรบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมก่อสรา้งทัง้ในไทยและต่างประเทศ ทัง้แนวราบและแนวสูง ดว้ยการเสรมิ
ความแขง็แกร่งในฐานะผูน้ าตลาดสทีาอาคารในประเทศไทยทีค่รองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดถงึ 48.7% ดว้ยการสรา้งแบรนดใ์หม้ี
จุดขายทีแ่ตกต่างและเป็นทีร่บัรูใ้นวงกวา้ง พรอ้มกลยุทธ์ในการสรา้งมูลค่าตลาดใหเ้พิม่ขึน้ (Repaint) และการเพิม่สนิค้าในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษด้วยนวตักรรมทีต่อบโจทย์ผูบ้รโิภคอย่างต่อเน่ือง เพิม่การเติบโตด้วยการสรา้งยอดขายสนิคา้ในกลุ่ม
เคมภีณัฑ์ก่อสรา้งครบทัง้ระบบ เช่น กาวซเีมนต์ปกูระเบื้อง ระบบกนัรัว่ซมึ พรอ้มน าเสนอนวตักรรมเพื่อการดแูลบ้านและอาคาร
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แบบครบวงจรไดด้ยีิง่ขึ้นและเตบิโตแบบไม่หยุดยัง้ดว้ยธุรกจิใหม่ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ยปิซัม่บอร์ดคุณภาพสูง รวมทัง้อุปกรณ์ครบ
ทัง้ระบบ โดยใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยจดัจ าหน่ายทีแ่ขง็แกร่งที่สุดของบรษิทัฯ 

3. ส าหรบัการสร้างการเติบโตในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจุบนับรษิัทฯ ได้ขยายฐานการผลติในประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศเมยีนมาร์ และประเทศกมัพูชา เป็นทีเ่รยีบรอ้ยตามแผนการด าเนินงาน ส่งผลใหก้ าลงัการผลติโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 88 
ลา้นแกลลอนต่อปี เป็น 102 แกลลอนต่อปี ช่วยเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนั เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดของทัง้ 3 
ประเทศใหเ้ตบิโตอย่างแขง็แกร่งต่อไป 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ในปี 2562 

1. บรษิัทฯ มรีายได้จากการขาย ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 16,978 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 โดย
อตัราก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรสุทธปิรบัตวัดขีึน้จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดา้นตน้ทุน 
และค่าใชจ้่าย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร คดิเป็นร้อยละ 68 ผลติภัณฑ์สแีละสารเคลอืบผวิและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น      
คดิเป็นรอ้ยละ 29 ทีเ่หลอืเป็นรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑอ์ื่นๆ 

- รายไดจ้ากการขายในประเทศไทย คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86 และประเทศอื่นใน AEC คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14 

- รายได้จากการขายจากช่องทางการจดัจ าหน่าย รายได้จากผู้ค้าปลกี คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 ธุรกิจค้าปลกีสมยัใหม่     
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19 ทีเ่หลอืเป็นการจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้โครงการ การส่งออกและช่องทางอื่นๆ 

2. ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามแขง็แกร่งอย่างต่อเนื่อง ทัง้จากสนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้และหนี้สนิทีล่ดลง โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

งบการเงินรวม (ล้านบาท) 2562 2561 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
สนิทรพัยร์วม 15,707 14,936 771 
หนี้สนิรวม 5,093 5,572 (479) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,613 9,364 1,249 

3. บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละจากผูถ้อืหุน้ทีส่งู อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ทีต่ ่าจาก
ปัจจยัพืน้ฐานทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

อตัราส่วนทางการเงิน 2562 2561 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 14.0 12.3 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 21.4 20.1 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.05 0.11 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการสร้างความยัง่ยืนในการด าเนินธรุกิจ 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื การด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพ
ต่อหลกัสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมัน่ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ชุมชน และ
สิง่แวดล้อม ตามกรอบการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื พรอ้มดว้ยการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) เพื่อตอบแทนสงัคมและ
ประเทศ  

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตระหนักถึงความส าคญัในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัทุกรูปแบบ โดย
ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตั ิและสรา้งวฒันธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักและสร้างค่านิยมที่
ถูกตอ้งในการปฏบิตังิาน เรามชี่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรยีน และแจง้เบาะแสการทุจรติผ่านทาง Website ทางไปรษณีย ์และอเีมลโ์ดยตรงถงึ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@toagroup.com คณะกรรมการบรษิัท: 
directors@toagroup.com) เพื่อน าไปสู่การเป็นผูน้ าทีม่ศีกัยภาพ และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

mailto:auditcommittee@toagroup.com
mailto:directors@toagroup.com
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จากการด าเนินธุรกจิภายใต้แนวคดิดงักล่าว ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบั และไดร้บัรางวลัแห่งความภาคภูมใิจจากสถาบนัชัน้น า
ของประเทศต่อเน่ืองทุกปี โดยรางวลัต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัในปี 2562 ไดแ้ก่ 

- รางวลั No.1 Brand Thailand 2019 (7 ปีต่อเนื่อง) แบรนด์ยอดนิยมอนัดบั 1 หมวดสทีาอาคารที่ผู้บรโิภคให้การยอมรบัและ
ไดร้บัความนิยมสงูสุดในประเทศไทย โดยนิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์(Marketeer)  

- รางวลั Thailand’s Most Admired Brand ในหมวดวสัดุก่อสร้าง ประเภทสีทาภายในและสีทาภายนอก (8 ปีต่อเนื่อง) โดย
นิตยสารแบรนดเ์อจ (BrandAge) 

- รางวลั Thailand’s Most Admired Company 2019 ประเภทสีทาอาคารในหมวดวัสดุก่อสร้าง (5 ปีต่อเนื่อง) โดยนิตยสาร       
แบรนดเ์อจ (BrandAge)  

- รางวลั “โครงการบรษิทัเกษียณสุข” (Happy PVD Company) “ระดบัเงนิ” จากเลขาธกิารส านักงาน คณะกรรมการหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และองคก์รพนัธมติร 

- รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบั 4 เครอืขา่ยสเีขยีว (Green Culture) โรงงานบางนา โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

- รางวลัมาตรฐานความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous 2019) (6 ปีต่อเนื่อง โรงงานบางนา) โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

- รางวลัเชดิชเูกยีรตโิครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา Partnership School Project 100% โดยกระทรวงศกึษาธกิาร 

- รางวลัสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2562 
(Thailand Labour Management Excellence Award 2019) ระดับประเทศ ระดับเพชร (6 ปีต่อเนื่อง โรงงานบางนา) โดย
กระทรวงแรงงาน 

- รางวลัสถานประกอบการตน้แบบดเีด่น ในการด าเนินการบรหิารจดัการ ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานในสถานประกอบกิจการ ประจ าปี 2562 ระดบัทอง (4 ปีต่อเนื่อง โรงงานส าโรง) โดยกรมสวัสดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

- บริษัทฯ ได้รบัคะแนนประเมินจากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการส าหรบับรษิัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) อยู่ในระดบั 5 ดาว หรอืระดบัดีเลิศ และได้คะแนนประเมิน
คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน 100 คะแนนเตม็ 

หลงัจากจบ VTR สรุปผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาดงักลา่ว นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดร้ายงานเกีย่วกบัการพฒันาการด าเนินการ
ต่อต้านคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ โดยในปีทีผ่่านมาว่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารสื่อสารนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั
ชนั และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาสู่การเป็น
วฒันธรรมองคก์รในทีสุ่ด 

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ
ว่า วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษทัย่อยท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ส าหรบัปี
บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดม้อบหมายให ้นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและ      
ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ีเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม เพื่อใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั และไดผ้่าน
การพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้  
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นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรอืง แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 39 ซึ่ง
ก าหนดใหบ้รษิทัฯ จดัท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีของบรษิทัฯ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุม
สามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิในการนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปโดยไดร้บัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชปีรากฏตามรายงานประจ าปี 
2562 ในรูปแบบ QR Code ทีไ่ด้จดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แล้ว และเพื่อให้ผูถ้อืหุน้ได้ทราบเหตุผลการ
เปลีย่นแปลงของผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง จงึขอสรุปและชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี้ 

ข้อมูลงบการเงินเปรยีบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทัฯ 
                                           หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 
สนิทรพัยร์วม 15,707 14,936 14,995 14,376 
หนี้สนิรวม 5,093 5,572 3,993 4,572 
รายไดร้วม 17,093 16,363 14,278 13,857 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,162 1,825 2,030 1,941 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.07 0.90 1.00 0.96 

โดยผูส้อบบญัชเีห็นว่างบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรายงานของผูส้อบบญัช ีปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 หมวด รายงานทางการเงนิ ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้้ถอืหุน้พรอ้ม
กบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ในรปูแบบ QR Code   

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ได้สอบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ จงึขอใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่         
31 ธนัวาคม 2562 

ในการนี้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต 
ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,969,252,783 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,969,252,783 100.000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้รวม 1,300 หุน้ 
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วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดม้อบหมายให้นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและ        
ผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ีเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมตัิ
การงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง แถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45 
ก าหนดให้บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้เนื่องจากบรษิัทฯ ไดจ้ดัสรร
ก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ จงึไม่จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานปี 2562 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยก าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ การส ารองเงนิไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ภายในบรษิัทฯ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯ อย่างมนีัยส าคญั ตามที่คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดคร่ึงปีแรกของปี 2562 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2562 ไดพ้จิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
จากก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการงวดครึง่ปีแรกของปี 2562 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 มกราคม 2562 - วนัที ่30 มถิุนายน 
2562 ในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิ้น 466.67 ล้านบาท ทัง้นี้ เงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไดจ้่าย
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ไปแลว้ในวนัที ่12 กนัยายน 2562 

2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2562 

เน่ืองจากคณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตใิหเ้ลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทัฯ จากเดมิทีก่ าหนดไวใ้นวนัที ่23 
เมษายน 2563 ออกไปไม่มกี าหนด ดงันัน้ เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 มนีาคม 2563 จงึได้พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก
ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการงวดครึง่ปีหลงัของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท คดิเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 547.83 ลา้น
บาท แทนการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี ทัง้นี้ บรษิทัฯ เงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไดจ้่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ไปแลว้ในวนัที ่23 เมษายน 2563 

เมื่อค านวณรวม 1) เงนิปันผลระหว่างกาลครึง่แรกของปี 2562 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที ่1 มกราคม 2562 - วนัที ่30 มถิุนายน 
2562 ซึง่จ่ายในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท เป็นจ านวนเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 466.67 ลา้นบาท และ 2) เงนิปันผลระหว่างกาลครึง่หลงัของ
ปี 2562 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 - วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 547.83 
ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิปันผลที่จ่ายจ านวนทัง้สิ้น 
1,014.50 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ โดยจ่ายจากก าไรทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
ในอตัรารอ้ยละ 20 ทัง้จ านวน   

สบืเน่ืองจากการทีบ่รษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามขอ้ 2) ขา้งตน้แทนการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ออกไปนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล มี
รายละเอยีดดงันี้  
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2561 

1. ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 2,029,545,893 1,941,222,248 
2. จ านวนหุน้ 2,029,000,000 2,029,000,000 
3. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.50 0.39 

3.1 เงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีแรก (บาท : หุน้) 0.23 0.21 
3.2 เงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงั  

- เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท : หุน้) 
- เงนิปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) 

 
0.27 

- 

 
- 

0.18 
4. รวมเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,014,500,000 791,310,000 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธหิลกัหกัส ารองตามกฎหมาย 50.00% 41.50% 

ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และคณะกรรมการบริษัทได้
พจิารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถงึผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดและการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างถีถ่ว้นแลว้ 

จากนัน้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเห็นหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เติม นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ จงึได้ขอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตัง้คารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีต ิดงันี้ 

1)  รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธจิากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 466.67 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อ
วนัที ่12 กนัยายน 2562  

2)    รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลงัของปี 2562 ตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 547.83 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อ
วนัที ่23 เมษายน 2563 

3)  อนุมตักิารงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,969,252,984 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,969,252,984 100.000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้รวม 201 หุน้ 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ มอบหมายให ้นางปรศินา ประหารขา้ศกึ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ 

นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า  

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17. ก าหนดว่า “ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง” 

โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จะมกีรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน จาก 9 ท่าน และถอืเป็นปีที่
สามหลงัจากบรษิทัฯ ไดแ้ปรสภาพจากบรษิทัจ ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่24 มนีาคม 2560 ซึ่งไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ทัง้
คณะ ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับรษิัทฯ ดงักล่าว บรษิัทฯ จงึไดด้ าเนินการใหก้รรมการท่านทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ โดยมจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1) นางละออ    ตัง้คารวคุณ รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

2) นายวนรชัต ์  ตัง้คารวคุณ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

3) นายวรีศกัดิ ์   โฆสติไพศาล กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความโปร่งใส และเพื่อใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
นางปรศินา ประหารขา้ศกึ จงึขอความกรุณากรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากหอ้งประชุมในช่วงทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะพจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

ตามที่บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า นับตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 โดยมหีลกัเกณฑ์และวธิกีารในการเสนอผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ปรากฎ
ว่าไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2563 มายงับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไดพ้จิารณาโดยผ่านกระบวนการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนแลว้ เหน็ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษิัทแล้ว เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในคร้ังน้ีมคีุณสมบตัิทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบรษิัทฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิมคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบรษิัทฯ และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบตัหิน้าทีใ่น
ฐานะกรรมการของบรษิัทฯ ได้เป็นอย่างด ีรวมถึงเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่
แก้ไขเพิม่เติม)   พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ จงึใหค้วามเหน็ชอบทีจ่ะเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวธิีการ     
สรรหาปรากฎตามรายงานประจ าปี 2562 หมวด การก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม หวัขอ้ การก ากบัดูแลกจิการ ซึง่ไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ในรปูแบบ QR Code)    

ทัง้นี้ รายละเอียดเกี่ยวกบัอายุ จ านวนหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การ
ท างาน และประวตัิการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทของคณะกรรมการแต่ละท่าน อีกทัง้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยาม
กรรมการอสิระ) ของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดเทยีบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ปรากฏตามเอกสารประกอบการ
พจิารณาวาระที ่5 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้กผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 
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อนึ่ง นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล (รวมระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งอยู่จนถงึระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในครัง้นี้ จะมี
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่อเนื่ องเป็นปีที่ 6) ซึ่งได้รบัการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอกีวาระหนึ่งนัน้จะ
สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

จากนัน้ นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางปรศินา ประหารขา้ศกึ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ   

ในการนี้ นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ได้แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยขอใหผู้้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะพจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
ดงักล่าวกลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล   

มติ ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ        
สบืต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. นางละออ ตัง้คารวคณุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,962,163,402 99.6399 
ไม่เหน็ดว้ย 7,089,584 0.3600 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,969,252,986 100.000 

2. นายวนรชัต์ ตัง้คารวคณุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,697,368,930 86.1935 
ไม่เหน็ดว้ย 271,884,056 13.8064 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,969,252,986 100.000 

3. นายวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
                                                                       และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,965,574,602 99.8132 
ไม่เหน็ดว้ย 3,678,384 0.1867 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,969,252,986 100.000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้รวม 2 หุน้  
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563  

 นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ มอบหมายให ้นางปรศินา ประหารขา้ศึก กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่เติม) ซึ่งก าหนดห้ามมใิห้บรษิัทฯ จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ซึ่งได้
ก าหนดเกณฑก์ารรบัค่าตอบแทนของกรรมการ ในขอ้ 22 ไวด้งันี้  

“กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ตามทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีล
ตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้นอกจากนี้กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัเบี้ยเลี้ยงและสวสัดกิารต่างๆ 
ตามระเบยีบของบรษิทัฯ 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ ในอนัที่จะ
ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ” 

ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ไดร้บัการพจิารณาอย่างถีถ่้วนและ
รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทัแลว้ โดยพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการใหอ้ยู่ใน
ลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบและอ้างองิไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั พจิารณาขอ้มลูจากการขยายตวัทางธุรกจิ นอกจากนี้
ยงัไดพ้จิารณาถงึประสบการณ์ ขอบเขตภาระหน้าที ่และบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่
ละท่านดว้ย ในการนี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 90 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ
ขอ้บงัคบับรษิัทฯ ในข้อ 22 ดงักล่าว จึงพิจารณาเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน)  
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 

คณะกรรมการบริษทั     
▪ ประธานกรรมการ 200,000 40,000 
▪ รองประธานกรรมการ 150,000 35,000 
▪ กรรมการ 50,000 30,000 

คณะกรรมการชุดย่อย     
1. คณะกรรมการบริหาร     
▪ ประธานกรรมการบรหิาร 100,000 40,000 
▪ กรรมการบรหิาร 50,000 30,000 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
(นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร) 

    

▪ ประธานกรรมการชุดย่อย - 35,000 
▪ กรรมการชุดย่อย - 30,000 
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2) การก าหนดโบนัสประจ าปี 
ในอตัรา 0.40% ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 แต่ไม่เกนิ 

10 ล้านบาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะไดร้บัโบนัสมากกว่ากรรมการบรษิทั 35% และ 25% 
ตามล าดบั ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัปีก่อน 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 
2,029,545,893 บาท จงึคดิเป็นเงนิโบนัสของคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 8,118,183 บาท แบ่งเป็น 

รายละเอียด 2563 2562 

ประธานกรรมการ    1,141,620 1,091,938 
รองประธานกรรมการ 1,057,055 1,011,053 
กรรมการบรษิทัต่อท่าน 845,644 808,843 
รวมโบนัสกรรมการ 8,118,183 7,764,892 

3) สิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

ค่ารกัษาพยาบาลจ่ายตามจรงิในวงเงนิรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารตามระเบยีบ
ของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด ซึง่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแลว้ 

อน่ึง ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้สิน้ 25.27 ลา้นบาท รายละเอยีดปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 รายงานประจ าปี หมวด การก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม หวัขอ้ 
โครงสรา้งการจดัการ 

จากนัน้ นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเห็นหรอืไม่ เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม จงึขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ     

ในการนี้ นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้จะตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม   

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เหน็ดว้ย 1,969,252,986 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,969,252,986 100.000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้  ไมม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ  
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563  

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ มอบหมายให ้นางปรศินา ประหารขา้ศกึ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบ
บญัช ีประจ าปี 2563 
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นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามบทบญัญตัมิาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบริษทัฯ ทุกปี       
ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 36 (6) ก าหนดว่า “กจิการที่ที่ผูถ้ือหุ้น
สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ ขอ้ (6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช”ี  

ในการคดัเลอืกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 บรษิัทฯ ได้เชิญส านักงานสอบบญัชีชัน้น า 4 รายเข้าร่วมเสนอบรกิารสอบบัญชีให้แก่  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จากผลการปฏบิตังิาน ประสบการณ์ ความ
พรอ้มของบุคลากร การมมีาตรฐานการปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบั ตลอดจนความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและอตัราค่าสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชี
เสนอมา 

 คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึเหน็สมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) เหน็ชอบเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัผู้สอบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชี ของบริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

เดิม เปล่ียนเป็น 
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3930 หรอื 

นายณฐัวุฒ ิสนัตเิพช็ร  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5730 หรอื 

นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกุิล  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5874  

บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5266 หรอื 

นายไพบูล ตนักูล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4298 หรอื 

นางสาวศนิชา อคัรกติตลิาภ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8470 

 

 ส าหรบัประวตัิผู้สอบบญัชทีี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที ่4 ซึง่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชทีี่มคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ โดยมคี่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ 4,245,000 บาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 745,000 บาท สาเหตุจากผูส้อบบญัชตีอ้งเพิม่จ านวนชัว่โมง
การท างานเพื่อให้สามารถตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทฯ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนตามมาตรฐานดงักล่าวและ
ทนัเวลา เนื่องจาก  

1. มกีารเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานหลายฉบบั เช่น  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่องรายได้
จากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า และมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ  

2. ผูส้อบบญัชจีะอบรมและใหค้วามรูต้่างๆ เกีย่วกบัมาตรฐานบญัชใีหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 

3. ปีนี้เป็นปีแรกทีผู่ส้อบบญัชรีายเดยีวกนัไดเ้ป็นผูส้อบบญัชทีัง้กลุม่ของบรษิทัฯ ทัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากบรษิทัฯ เลง็เหน็
ถงึความส าคญัของการก าหนดใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยเป็นส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพและการควบคมุภายใน 

ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จะคงอตัราเดมิ เป็นเวลา 3 ปี 

อนึ่ง เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีออกไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท าใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถขออนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2563 ไดท้นัการสอบทานงบ
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การเงนิไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ จงึไดม้อบหมายใหบ้รษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั โดย (1) นางสาวนภนุช อภิชาต
เสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5266 หรอื (2) นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4298 หรอื (3) นางสาวศนิชา 
อคัรกติตลิาภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8470 เป็นผูส้อบบญัชสี าหรบังบการเงนิไตรมาส 1 ปี 2563 และไดน้ าส่งงบการเงนิไตรมาส 
1 ปี 2563 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งการด าเนินการ
ขา้งตน้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2563 ซึง่ประกาศเมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2563 ดงันัน้ 
คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นในครัง้นี้พิจารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อและก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศดงักล่าวดว้ย               

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายค่าสอบบญัชใีนปีทีผ่่านมา เป็นดงันี้      
                                                หน่วย : บาท 

บริษทั ปี 2563 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

% 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 4,245,000 3,500,000  745,000 21% 

หมายเหตุ   ค่าสอบบญัชดีงักล่าว ไม่รวมถงึค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ระหว่างการใหบ้ริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดนิทาง และค่าที่พกั ซึ่งจะ
ขอเรยีกเกบ็จากบรษิทัฯ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ หากมงีานนอกเหนือจากการสอบบญัชปีระจ าปีตามปกต ิ 

ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายพเิศษเป็นกรณีๆ ไป 

โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) เป็นเงนิ 227,022 บาท 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตรายอื่นของส านักงานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ แทนผู้สอบบญัชดีงักล่าว ทัง้นี้ 
ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่าวจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 นัน้ ไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารรายงาน
การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่14) ซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์
ซึง่มหีุน้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีายใดปฏบิตัิ
หน้าที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชไีม่ว่าจะติดต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิัทจะ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั เนื่องจากผูส้อบบญัชดีงักล่าวเป็น
ผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้เป็นปีแรก 

2) เหน็ชอบให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษทัย่อย
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดงันี้ 

บริษทั ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
3. ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยทีมี่บริษทั  ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

เอบีเอเอส จ ากดั (“PWC”) เป็นผู้สอบบญัชี  (บรษิทัย่อยใน
ประเทศ จ านวน 1 บรษิทั และบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 11 บรษิทั) 

  4,283,480     บาท           - 

4. ค่าสอบบญัชบีรษิทัย่อยท่ีมีบริษทัส านักงาน  อีวาย จ ากดั (“EY”) 
เป็นผู้สอบบญัชี  (บรษิทัย่อยในประเทศ จ านวน 3 บรษิทั และ
บรษิทัย่อยในต่างประเทศ 1 บรษิทั) 

- 2,055,525 บาท 

5. ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยท่ีมีส านักงานตรวจสอบบญัชีอ่ืนๆ 
เป็นผูส้อบบญัช ี  
- จ านวนบรษิทัย่อยในประเทศไทย 

31,000    บาท          
   

                3   บรษิทั 

1,258,279 บาท 
                 

1   บรษิทั 
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บริษทั ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
- จ านวนบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 0   บรษิทั 9   บรษิทั 

รวมค่าสอบบญัชี 4,314,480   บาท    3,313,804   บาท 

หมายเหตุ ค่าสอบบญัชอีาจมกีารเปลีย่นแปลงตามจ านวนบรษิทัย่อยและอตัราแลกเปลีย่น 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการก าหนดใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยเป็นส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงปรบัให้ผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยทัง้หมดเป็นส านักงานสอบบัญชีภายใต้
เครอืขา่ยเดยีวกนั ยกเวน้บรษิทัย่อยทีม่ขีนาดสนิทรพัย์และรายไดข้นาดเลก็ หรอืเป็นบรษิทัทีม่ไิดด้ าเนินธุรกจิ อย่างไรกต็าม คณะกรรมการ
บรษิทัไดด้แูลใหส้ านักงานสอบบญัชดีงักล่าวมกีารจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

จากนัน้ นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเห็นหรอืไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น จงึขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563   

ในการนี้ นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระน้ีตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ดงันี้ 

1) นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5266 หรอื 

2) นายไพบูล ตนักูล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4298 หรอื 

3) นางสาวศนิชา อคัรกติตลิาภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8470 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 และอนุมตักิ าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 4,245,000 บาท ไม่รวมถงึ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้จริงระหว่างการให้บรกิาร (Non-audit fee) เช่น ค่าเดนิทาง และค่าที่พกั ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,961,468,736 99.6047 
ไม่เหน็ดว้ย 7,784,350 0.3952 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,969,253,086 100.000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้รวม 100 หุน้ 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมยงัไดร้บัทราบการก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ 

วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อท่ี 24-25  และข้อท่ี 31-35 

 นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีพ่ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ซึง่มผีล
ใชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่19 เมษายน 2563 ไดย้กเลกิประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
ลงวนัที่ 27 มถิุนายน 2557 นัน้ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการประชุมผู้ถือหุ้นมคีวามคล่องตวัและยดืหยุ่นได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ในการนี้จงึขอเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัแิก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัท ในขอ้ที่ 24-25 และขอ้ที่ 31-35 
เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยด าเนินการตามกฎหมายประกาศ หรอื
ค าชี้แจงอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ดงักล่าวมผีลเช่นเดยีวกบัการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนัตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั โดยส าหรบัขอ้บงัคบัในส่วนทีม่ไิดเ้สนอใหม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ ใหค้งไวเ้ช่นเดมิ   

ข้อบงัคบับริษทัปัจจบุนั ข้อบงัคบับริษทัท่ีเสนอแก้ไข 
ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม และ
ใหป้ระธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที่
ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้  ประธานในทีป่ระชุมจะก าหนดให้
กรรมการประชุมและด าเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกนั และกรรมการทัง้หมดที่เข้า
ร่วมประชุมจะตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะทีม่กีารประชุม 

การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมกีระบวนการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสยีง หรอืทัง้
เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอด
ระยะเวลาที่มกีารประชุม รวมทัง้ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอรท์ี่เกดิจาก
การบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 
กรรมการบรษิัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ด้วยวธิีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้า
ร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี้ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ
ซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ และถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้น
อกีเสยีงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได ้ในกรณีที่มรีอง
ประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มรีอง
ประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้
กรรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานกรรมการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมาย 
จะก าหนดใหด้ าเนินการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจดัการประชุมด้วย
วธิดีงักล่าวต้องปฏบิตัิตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบัในขณะนัน้ และใหถ้อืว่า
การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวมผีลเช่นเดยีวกบัการประชุม
คณะกรรมการทีม่าประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั ตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย
และขอ้บงัคบันี้ 

การวนิิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่ง
มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนั ้น และถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ 25. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่ง
ได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) 
วนัก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและ
ประโยชน์ของบรษิัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนั
ประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้  

ขอ้ 25. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการเป็นผู้เรยีกประชุม
คณะกรรมการ โดยสามารถเรยีกใหป้ระชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนัหรอืประชุมผ่าน
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี้ หากกรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรยีก
ประชุมคณะกรรมการตามวรรคนี้ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสบิ
สี ่(14) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ  

กรณีที่ไม่มปีระธานกรรมการหรอืมปีระธานกรรมการแต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ หากยังมีกรรมการเหลืออยู่ครบจ านวนที่จะเป็นองค์
ประชุม กรรมการคนใดคนหนึ่งที่เหลือสามารถเรยีกประชุมคณะกรรมการได้ โดย
สามารถเรยีกประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนัหรอืประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธิ
และประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมให้
เรว็กว่านัน้กไ็ด ้ 

ทั ้งนี้  ในกรณี ที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่ านสื่ อ
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ข้อบงัคบับริษทัปัจจบุนั ข้อบงัคบับริษทัท่ีเสนอแก้ไข 
อเิลก็ทรอนิกส ์การจดัส่งหนังสอืนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ
ด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่ งภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไวใ้นวรรคก่อนหน้าและจะต้องจดัใหม้กีารจดัเก็บส าเนาหนังสอืเชญิประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบ
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของ
บรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุม
วสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม
วสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ 
(10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอืขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่
ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอื
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือ
หุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้นัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่
สบิห้า (45) วนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสือจากผู้ถือหุ้นดงักล่าว ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกนัหรอืผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่
บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี เช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็น
ทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ที่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อื
หุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 นัน้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีจ่ะต้องร่วมกนั
รบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้
ใหแ้ก่บรษิทั 

ขอ้ 31. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี
ภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดย
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะ
เหน็สมควร 

ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุ ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรยีก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผู้
ถอืหุน้นัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสีส่บิหา้ (45) 
วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรอืผู้
ถอืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน
สีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาสีส่บิห้า (45) วนัที่คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกดิจาก
การจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสีค่ร ัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนด
ไวใ้นขอ้ 33 นัน้ ผูถ้ือหุ้นตามวรรคสีจ่ะต้องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ทัง้นี้ การจดัการประชุมผูถ้ือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ โดยการจดัการประชุมดว้ยวธิดีงักล่าวตอ้งปฏบิตัติามวธิกีาร
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคบัในขณะนัน้หรือน ากฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งนัน้มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าวมผีลเช่นเดยีวกบัการประชุมผู้ถอืหุน้ที่มาประชุมในที่ประชุม
แห่งเดยีวกนัตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี้ 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอื
นัดประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่
จะเสนอตอ่ทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน
ว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่
กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้
ถอืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ 
ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก์อ่นวนัประชุมไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ ัง้ส านักงาน
ใหญ่ของบรษิทั หรอืทีอ่ืน่ใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม
โดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั โดยหาก
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ การจดัส่งหนังสอื
นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นวรรคนี้และจะต้องจดัให้มกีารจดัเก็บส าเนาหนังสอื
เชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บใน
รปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้
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ข้อบงัคบับริษทัปัจจบุนั ข้อบงัคบับริษทัท่ีเสนอแก้ไข 
ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ ัง้ส านักงานใหญข่อง
บรษิทั หรอืทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อื
หุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็น
องคป์ระชุม เวน้แต่จะมกีฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ
หนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ได้เรยีก
นัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้
ถอืหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องคป์ระชุม 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดยีวกนั หรอื
การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้า
ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือ
หุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม เวน้แต่จะมกีฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) 
ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรยีกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถอืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้
ถอืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้
ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะต้อง
ครบองคป์ระชุม 

 
ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรอืมแีต่ไมอ่ยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหท้ี่
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 34.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ในที่ประชุมแห่งเดียวกนั หรอืการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ด ้ใหท้ี่ประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นให้ถอืว่าหนึ่ง (1) 
หุน้มหีนึ่ง (1) เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้
ถอืหุ้นคนนัน้ไม่มสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออก
เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่
ประชุมแห่งเดยีวกนั หรอืการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ใหถ้ือว่าหนึ่ง (1) หุน้มี
หนึ่ง (1) เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และ
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

 

ทัง้นี้ เพื่อให้การจดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นไปดว้ยความสะดวกเรยีบรอ้ย ซึ่งอาจต้องมกีารแก้ไขถ้อยค า 
หรอืขอ้ความบงัคบัในการจดทะเบยีน หรอืรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ตามค าสัง่ ค าแนะน าหรอืความเห็นของนายทะเบยีน กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ หรอืเจา้หน้าทีห่น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้มอบอ านาจใหป้ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ใหม้อี านาจในแก้ไขถ้อยค าหรอืความในเอกสารและ/หรอืค าขอ
ต่างๆ ในการยื่นจดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ไดท้นัท ีรวมถงึมอี านาจในการมอบ
อ านาจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อกี 

 จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มผีูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คิดเห็นหรอืไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ข้อ 24-25 และข้อ 31-35 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ หรอืค าชี้แจงอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และมอบหมายใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจด าเนินการเกีย่วกบัการจดทะเบยีนตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามทีเ่สนอ      

ในการนี้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องไดร้บัมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี้ 

 



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 32 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เหน็ดว้ย 1,969,252,986 99.9999 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 100 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,969,253,086 100.000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ   

วาระท่ี 9   พิจารณารบัทราบการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนทัว่ไป (IPO) 

 นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บรษิัทฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิทัฯ แก่ประชาชนเป็นครัง้
แรก (“IPO”) แลว้เสรจ็ไปเมื่อวนัที ่4 ตุลาคม 2560 จ านวน 254,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 24 บาท ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) (หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย์) จ านวนทัง้สิ้น 5,887.20 ล้านบาท โดยได้
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาใชเ้งนิโดยประมาณไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ (แบบ 69-1) และหนังสอืชี้ชวน 
ดงันี้ 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จ านวนเงินโดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. เงนิทุนส าหรบัการขยายธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้เงนิทุน
เพื่อการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในบรษิทัฯ 

2,000.0 – 2,100.0 ภายในปี 2562 

2. เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานของบรษิทัฯ 3,287.6 - 3,887.2 ภายในปี 2562 

รวมทัง้ส้ิน 5,387.6 - 5,887.2  

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มีเงินเพิ่มทุนจากการ IPO คงเหลือ (หลงัหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย์) 
จ านวน 2,441.40 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

             (หน่วย: ลา้นบาท) 
วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน แผนการใช้เงิน ใช้ไปส้ินสุด 31 

ธ.ค. 2562 
จ านวนเงิน
คงเหลือ 

1. เงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้
เงนิทุนเพื่อการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในบรษิทัฯ  

2,030.00  1,867.03   162.97  

2.เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ 3,857.20 1,578.77  2,278.43 
รวมทัง้สิน้ 5,887.20 3,445.80  2,441.40  

เนื่องจากปัจจุบนับรษิัทฯ ยงัมคีวามต้องการใชเ้งนิทุนส าหรบัขยายธุรกิจ รวมทัง้เงนิทุนเพื่อการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพภายใน
บรษิัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยการเสนอของฝ่ายจดัการ จงึได้อนุมตัิการ
เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิม่ทุนจากการ IPO ในส่วนที่คงเหลอื โดยการน าเงนิตามขอ้ 2. (เงนิทุนหมุนเวยีน) ทัง้จ านวนมารวมกบั
วตัถุประสงค์ตามขอ้ 1. (การขยายธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้เงนิทุนเพื่อการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในบรษิทัฯ) ซึ่งถอื
เป็นการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิอย่างไม่เป็นนัยส าคญั ในลกัษณะการเกลี่ยวงเงนิระหว่างรายการทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูล ตามข้อ 2 (1) ของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การ
เปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1) จ านวนเงินท่ีประสงคจ์ะท าการเปล่ียนแปลง 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จ านวนเงินคงเหลือ จ านวนเงินท่ีเปล่ียนแปลง 

จ านวนเงินท่ีคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

จ านวนเงินท่ีคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. เงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้เงนิทุนเพื่อการพฒันา
ปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในบรษิทัฯ 

 
 

   162.97  

 
 

ภายในปี 2562 

 
 

2,441.40 

 
 

ภายในเดอืนธนัวาคม 
2567 2. เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานของบรษิทัฯ 2,278.43 ภายในปี 2562 

รวมทัง้ส้ิน 2,441.40 N/A 2,441.40 N/A 

2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจ าเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รบัจากการเปล่ียนแปลง
วตัถปุระสงค์การใช้เงิน: เพื่อเพิม่โอกาสในการขยายธุรกจิ รวมทัง้เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัทีจ่ะเกดิขึน้จากการขยาย
ธุรกจิและการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในบรษิัทฯ ซึ่งจะช่วยท าใหก้ ลุ่มธุรกจิสามารถเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง และสรา้ง
ผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

3) ข้อมูลโดยสรุปเก่ียวกบัวงเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป ในปัจจุบนับรษิัทฯ ยงัมคีวามต้องการใช้เงนิทุนส าหรบัขยายธุรกิจ 
รวมทัง้เงนิทุนเพื่อการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในบรษิทัฯ ทัง้ในส่วนการลงทุนในโครงการใหม่ และการปรบัปรุงพฒันา
สนิทรพัยห์รอืระบบเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เช่น  
• การขยายธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
• การพฒันาและปรบัปรุงระบบจดัการขอ้มลูทางธุรกจิของบรษิทัฯ  (Enterprise Resource Planning “ERP”) 
• การพฒันาและปรบัปรุงอุปกรณ์และระบบฐานขอ้มลูของบรษิทัฯ 
• การพฒันาและปรบัปรุงแพลทฟอรม์ทางอเิลก็ทรอนิกส ์
• การพฒันาและปรบัปรุงเครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์ส าหรบัการผลติและการด าเนินธุรกจิ 
• การพฒันาและปรบัปรุงระบบและเครื่องมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพการขาย 

บรษิัทฯ จงึมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิ โดยการน าเงนิในส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนตามข้อ 2. จ านวน  
2,278.43 ล้านบาท มาใช้ส าหรบัการขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้เงนิทุนเพื่อการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพภายใน
บรษิทัตามขอ้ 1. 

4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และ
มาตรการรองรบัในกรณีท่ีเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอส าหรบัการด าเนินการตามแผนดงักล่าว:  หลงัจาก
การเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิแล้ว บรษิัทฯ จะยงัคงมเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ 
รวมทัง้เงนิทุนเพื่อการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพภายในบรษิทัฯ 

5) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ หรือต่อประมาณการใดๆ ท่ีได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูล (ถ้ามี) อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินท่ีเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล:    
ไม่ม ี

 จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มผีูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุม
ทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ
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วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

นายจตุภัทร์ ตัง้คารวคุณ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบรษิัท (ถ้ามี) และ/หรอื ให้คณะกรรมการบรษิัทชี้แจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุ้น โดยจะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่
ประชุมพจิารณาอนุมตั ิและจะไม่มกีารลงมตใิดๆ ในวาระนี้ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็
เพิม่เตมิ  

ในวาระนี้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้ส่งค าถาม โดยสรุปดงันี้ 

นางสาวสุพตัรา สทิธชิยั ผูถ้อืหุน้  

ค าถาม  สอบถามสถานะของธุรกิจสีที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างไร และธุรกิจที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
ประเทศใดบา้งทีม่ผีลประกอบการทีด่ ี

ค าตอบ    

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ในปีนี้ ธุรกจิสทีีต่่างประเทศไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-
19) พอสมควรและไดร้บัผลกระทบมากกว่าประเทศไทยเนื่องจากจ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัดงักล่าวเพิม่ขึน้
ต่อเน่ือง ส่วนประเทศทีค่าดว่าสถานการณ์ไวรสัไดค้ลี่คลายลง ไดแ้ก่ ประเทศไทย ลาว และเมยีนมาร ์
ส่วนเวยีดนามไดร้บัผลกระทบจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อกีรอบ ในปีทีผ่่านมา
โรงงานใหม่ทัง้ 3 ประเทศ อนิโดนีเซีย เมยีนมาร ์และกมัพูชาเพิง่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในช่วงสถานการณ์
ไวรสัดงักล่าว บรษิัทฯ ไดเ้ปลี่ยนแผนการส่งทมีงานเพื่อมอบงานและสอนงานเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ทน จงึท าใหธุ้รกจิสใีนต่างประเทศต้องใชเ้วลาฟ้ืนตวั โดยคาดว่าสิน้ปีนี้ธุรกจิจะกลบัมา
ฟ้ืนตวัไดป้กตอิกีครัง้     

นางสาวเจนเนตร เมธาววีนิิจ ผูถ้อืหุน้  

ค าถาม  1. บรษิัทฯ มหีนี้สนิต่อทุน (ส่วนของผู้ถอืหุ้น) ที่ต ่ามากคดิเป็นรอ้ยละ 0.63 ขอสอบถามว่าบรษิัทฯ มี
โครงการในการขยายธุรกจิอย่างไร 

2. บรษิทัฯ มกีาวซเีมนตป์ูกระเบือ้ง ผลการตอบรบัของลูกคา้เพิม่ขึน้รอ้ยละเท่าใด เนื่องจากไปพบเหน็
ตามรา้นคา้ทีม่ยีีห่อ้ทีเ่ป็นถุงสเีหลอืง 

ค าตอบ 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ 1. บรษิทัฯ มกีารดแูผนในการขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยบรษิทัฯ หวงั
ว่าช่วงพน้วกิฤตไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะมธีุรกจิทีน่่าสนใจในการลงทุน ถงึแม้
ส าหรบัธรุกจิทีเ่พิง่รเิริม่นัน้อาจจะยงัไม่โตแบบ full potential แต่บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ายงัมโีอกาสเตบิโตได้
อกีมากในอนาคต 

2. ตลาดปูนซีเมนต์เป็นตลาดที่ค่อนขา้งใหญ่ และในปีนี้ บรษิัทฯ ได้รบัการตอบรบัดมีากจากร้านค้า 
เน่ืองจากรา้นวสัดุก่อสรา้งมเีป็นจ านวนมาก บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถกระจายสนิคา้ครอบคลุมไดห้มด อกี
ทัง้ บรษิทัฯ เน้นการส่งสนิคา้ทีร่า้นค้าและรา้นคา้สามารถขายออกไดเ้ลย เพื่อไม่ใหม้ภีาระในส่วนของ
การคา้งสตอ็กสนิคา้ และในอนาคตหากมกีารเพิม่ก าลงัการผลติแล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะสามารถเพิม่ส่วน
แบ่งการตลาดในตลาดดงักล่าวไดอ้กี 

นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ เสริมเรื่องธุรกิจกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องรวมถึงเคมีภัณฑ์ก่อสร้างว่า บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมระดบัสากลในการผลติกาวซเีมนตป์ูกระเบือ้ง จงึสามารถมัน่ใจในเรื่องคุณภาพได ้และราคาที่
สามารถแขง่ขนัได ้โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายมากทีสุ่ดในตอนนี้คอื Project  ถงึแมว้่าตลาดปนูซเีมนต์
เป็นตลาดทีค่่อนขา้งใหญ่ แต่ช่องทางการจดัจ าหน่ายของบรษิัทฯ ถอืจุดแขง็ทีจ่ะท าใหธุ้รกจิกาวซเีมนต์
ปูกระเบื้องรวมถงึเคมภีณัฑ์ก่อสร้างเติบโตไดอ้ีก นอกจากนี้ หากพน้วกิฤตไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 
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2019 (COVID-19) ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิกจ็ะมคีวามสามารถทีจ่ะเตบิโตในต่างประเทศในระยะ
ยาว จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ไวว้างใจและเชื่อมัน่ในธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมผีูน้ าในการบรหิารงานโดยนายจตุ
ภทัร ์ตัง้คารวคุณ ซึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี

นางสาวเจนเนตร เมธาววีนิิจ ผูถ้อืหุน้  

ค าถาม  ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิม่ขึ้นมาจากที่ใช้ในการส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา 
และความคาดหวงักบัการส่งเสรมิการขายดงักล่าว ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2563 

ค าตอบ 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ บรษิัทฯ มกีารควบคุมค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณาให้อยู่เป็นสดัส่วนของยอดขาย 
และในปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้สินค้าวัสดุ
ก่อสรา้งเป็นทีรู่จ้กั และใชส้ื่อออนไลน์มากขึน้ อย่างตวัโฆษณาล่าสุดทีเ่ป็นแมว (“เสยีงจากเจา้ของบ้าน
ตวัจรงิ”) มยีอดววิใน Youtube ประมาณ 1.2 ลา้นววิแลว้  

 ทัง้นี้ วตัถุประสงค์ของการโฆษณาคอื 1) สรา้งการจดจ าของแบรนด์สินค้า 2) อธบิายถึงจุดขายของ
สนิค้า หากย้อนไป 10 ปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้ผลติสนิค้าที่เกี่ยวขอ้งกบัส ีเช่น สโีป๊วรอยแตกรา้วของ
ผนัง แต่ทีท่ าโฆษณาออกไปเพื่อใหม้กีารรบัรูว้่าบรษิทัฯ ยงัมสีนิคา้ประเภทวสัดุก่อสรา้งทีเ่ป็น cement-
base ดว้ย ซึง่ผลประกอบการดขีึน้ตามเป้าประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม นายจตุภัทร์ ตัง้คารวคุณ จงึได้กล่าวขอบคุณ      
ผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

ทัง้นี้ หลงัจากเริม่การประชุม ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ โดยมจี านวนผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะที่
เขา้ร่วมประชุม ณ เวลาทีปิ่ดการประชุมรวมทัง้สิ้น้ 633 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 1,969,254,087 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 97.0554 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

 

 

ลงชื่อ____________________________ประธานทีป่ระชุม 
                        นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ 
                ประธานกรรมการ 
                         
 

ลงชื่อ_________________________ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
           นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร ี

                                       เลขานุการบรษิทั 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 3 
 
 
 

ช่ือ - นำมสกุล นำยประจักษ์  ตัง้คำรวคุณ  
ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร  
อำย ุ 76 ปี 

สัญชำติ ไทย 
คุณวุฒิกำรศึกษำ - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑติกติติมศกัดิ์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและทักษะ
กำรเป็นกรรมกำร 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 ปี 2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 4 ปี นับตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น  91,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

2539 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน  

จ านวน 16 แห่ง 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ       
มีสภำพเป็นกำรแข่งขันทำงธุรกิจกับบริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั กรรมการ  TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. 

2520 – 2559 ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพำททำงกฎหมำย  - ไม่มี - 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 

-   คู่สมรสของนางละออ ตัง้คารวคณุ 
-   บิดาของ 

1) นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ                 2) นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ 
3) นายณฏัฐวฒิุ ตัง้คารวคณุ และ       4) นางบศุทรี หวัง่หลี 

ทักษะควำมเช่ียวชำญ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสี อตุสาหกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจดัการ
ธุรกิจและการวางแผนกลยทุธ์ 

หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า         
นายประจักษ์ ตัง้คารวคุณ เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการในก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ  

 
 
  

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
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ช่ือ - นำมสกุล นำงบุศทรี หวั่งหลี  
ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร  
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในปัจจุบัน กรรมการ (ผู้ มีอ านาจลงนาม)/ กรรมการบริหาร/  

รองกรรมการผู้จดัการส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อำย ุ 42 ปี 
สัญชำติ ไทย  
คุณวุฒิกำรศึกษำ - ปริญญาโท MBA University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและทักษะ
กำรเป็นกรรมกำร 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 4 ปี นับตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น  182,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอื่นท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน  

จ านวน 28 แห่ง  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ       
มีสภำพเป็นกำรแข่งขันทำงธุรกิจกบับริษัท 

2561-ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท ยิปมัน่เทค จ ากดั (ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นยิปซัม่) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จดัการส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท กปัตนั โค๊ทติง้ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม จ ากดั (เดิมชื่อ บริษัท โพรเฟสชนันลั พีซี เซอร์วิส 

จ ากดั)  
ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพำททำงกฎหมำย  - ไม่มี - 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 

-   บตุรของนายประจกัษ์ และนางละออ ตัง้คารวคณุ 
-   พี่น้องกบั  

1) นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ       2) นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ และ 
3) นายณฏัฐวฒิุ ตัง้คารวคณุ 

ทักษะควำมเช่ียวชำญ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  การจัดการธุรกิจทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ การวางแผนกลยทุธ์  การบญัชี  การเงินและการลงทนุ  

หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า          
นางบุศทรี หวัง่หลี เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการในก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ   
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ช่ือ - นำมสกุล นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก 
ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ 
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในปัจจบุัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อำย ุ 66 ปี 
สัญชำติ ไทย 

 
คุณวุฒิกำรศึกษำ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกริก  

กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและทักษะ
กำรเป็นกรรมกำร 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) ปี 2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 119/2009) ปี 2552  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557  
สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการคลงัและบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร PTT Executive Leadership Development GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program Wharton University 
of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Certificate of Completion CFO Certification Program (รุ่นที่ 2)   
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Certificate of Insurance, College of Insurance ประเทศองักฤษ 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 4 ปี นับตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น  - ไม่มี - 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซมิส แอสเสท จ ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ OKEA ASA 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ       
มีสภำพเป็นกำรแข่งขันทำงธุรกิจกับบริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2559 - 2563 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกนัสินเช่ือ อตุสาหกรรมขนาดย่อม 
2561 – 2563 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2552 – 2563 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และกรรมการด้านการลงทนุ  

บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้านการเงินและบญัชี บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
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2549 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่บญัชีองค์กร บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพำททำงกฎหมำย  - ไม่มี - 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี - 

กำรมส่ีวนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 

ทักษะควำมเช่ียวชำญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบญัชี การเงิน การลงทนุ ตลอดจนการจัดการธุรกิจ การวางแผน         
กลยทุธ์ การควบคมุภายใน การก ากบัดแูลกิจการ และการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า    
นางปริศนา ประหารข้าศึก เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม จงึเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ  
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บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตรของ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์ เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญา มีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาต หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ  บริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้ นส่วน หรือกรรมการ 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
 
 
 

นิยำมกรรมกำรอิสระ ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 4 
 
 

 
ช่ือ-นำมสกุล นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร  
บัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5266 
ต ำแหน่ง หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบญัชี  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
อำย ุ 48 ปี 
ประวัติกำรศึกษำ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

• ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบ
บัญชี : 

จ านวน 27 ปี  
คณุนภนชุเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก ่
 • สินค้าอปุโภคบริโภค                                                       

• ผลิตและขายสนิค้าเพื่อการอตุสาหกรรม 
• บริการและขนส่ง 

• อสงัหาริมทรัพย์ 
• เทคโนโลยี 

ควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ วันท่ี
ได้รับต ำแหน่ง 

ไม่มี 

กำรลงลำยมือช่ือในงบ
กำรเงินของบริษัทฯ 

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 

 
ช่ือ-นำมสกุล นายไพบลู  ตนักลุ  
บัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4298 
ต ำแหน่ง หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบญัชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อำย ุ 52 ปี 
ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาโททางการบริหาร การเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบ
บัญชี : 

จ านวน 30 ปี  
คณุไพบลูเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของประเทศลาวและกมัพชูา ประเภทธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ  

 • ผลิตและค้าขาย 
• ขนส่งและจดัจ าหน่ายสินค้า รวมถึงคลงัสินค้า 
• ธุรกิจบริการและโรงแรม 

• อสงัหาริมทรัพย์ 
• ประกนัชีวิตและประกนัวนิาศภยั 
• เหมือง 

ควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

ประวัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชทีี่ได้รับกำรเสนอชื่อ ประจ ำปี 2564 
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จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ วันท่ี
ได้รับต ำแหน่ง 

ไม่มี 

กำรลงลำยมือช่ือในงบ
กำรเงนิของบริษัทฯ 

ไม่เคย 

 
ช่ือ-นำมสกุล นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ  
บัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 8470 
ต ำแหน่ง หุ้นส่วน 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อำย ุ 39 ปี 
ประวัติกำรศึกษำ บญัชีบณัฑติ (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 
 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอบ
บัญชี : 

จ านวน 18 ปี 
คณุศนิชาเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) และเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

(IFRS) ของเครือข่าย PwC ประเภทธุรกิจทีเ่คยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ 
 • สินค้าอปุโภคบริโภค 

• บริการและโรงแรม 
• อสงัหาริมทรัพย์ 

• ยานยนต ์
• ผลติและสินค้าเพื่อการอตุสาหกรรม 

ควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ วันท่ี
ได้รับต ำแหน่ง 

ไม่มี 

กำรลงลำยมือช่ือในงบ
กำรเงินของบริษัทฯ 

ไม่เคย 
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เอกสำรประกอบกำรเข้ำ 
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

ประจ ำปี 2564 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 5 
 

ค ำชีแ้จงวธิีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรเข้ำประชุมและกำรออกเสียงลงคะแนน 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
วันที่ 23 เมษำยน 2564  

กำรมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษทัฯ ได้
เสนอชื่อไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 3 ท่าน คือ  

1. นางปริศนา  ประหารข้าศกึ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 
    ค่าตอบแทน 

2. นางชนาทพิย์  วีระสืบพงศ์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

    ค่าตอบแทน 
 

โดยมีรายละเอียดข้อมลูประวตัิกรรมการดงักล่าวประกอบการพิจารณาการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ตามทีบ่ริษัทฯ เสนอชื่อไว้ใน
หนงัสือมอบฉนัทะ 

 ผู้มอบฉันทะโปรดกาเคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง  ของหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3)  1. หรือ  2. หรือ  3. เพียงชื่อ
เดียวและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ   

 ผู้มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านมายงั “ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสมัพันธ์” ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองธุรกิจ
ตอบรับที่แนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ไม่ต้องติดแสตมป์ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 12 

 

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยลัมณียา 
เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอนเข้าร่วม
ประชมุ  
 

ผู้เข้ำร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสำรดังต่อไปนีก่้อนเข้ำร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปล่ียนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่น
หลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
1.2.1   หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2.2   ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนา

ถกูต้อง  
1.2.3   เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
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2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

2.1.1 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2.1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อมประทบัตรา

ส าคญัของนติิบคุคลนัน้ (ถ้าม)ี และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้มีอ านาจ
กระท าการแทนนติิบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักล่าวต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุ 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
2.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักล่าวต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุ 

2.2.3 เอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศใช้เอกสำรตำมข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี
ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี ้
3.1 หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดัตัง้นิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น โดยอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ

บคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัชื่อนติิบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติ
บคุคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ซึ่งผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ ถือหุ้น
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทบัตราส าคัญของนิติบุคคลนัน้ (ถ้ามี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ประชมุ 

3.2 เอกสารที่ไม่มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัให้มคี าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถกูต้องของค าแปลด้วย 
 

กำรออกเสียงลงคะแนน 
● ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 35. ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือซือ้กิจการ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ การเพิม่หรือลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบรวมกิจการบริษัทฯ กบับริษัทอื่น เป็นต้น 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก. และแบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(4) ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแบ่งคะแนน

เสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.) 
 

● การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ให้กระท าโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคล

หลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้   
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(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

ทัง้นี ้วิธีการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ข้างต้น ไม่ใช่การเลือกตัง้กรรมการโดยวิธีการตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีการเลอืกตัง้กรรมการของบริษัทฯ ไว้เป็นอย่างอืน่ 

 

● การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธี
ใดให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีข้าด 

 

● ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดังกล่าว เว้นแต่การออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

 

กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 
(1) ประธานที่ประชุมชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละ

วาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือจากคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ ถือหุ้น
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชมุในแต่ละวาระว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใด 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ 

• กรณีมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้เมื่อลงทะเบียน
เข้าประชุม และยกมือขึน้เพื่อแสดงตวั ประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนดงักล่าวไปตรวจนบัคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ 
จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
และจะจดัให้มีสกัขีพยานซึ่งเป็นตวัแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและผู้ ถือหุ้น ท าหน้าที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนให้เป็นไป
อย่างถกูต้องโปร่งใส ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีม่ิได้ส่งบตัรลงคะแนน ถือว่าลงมติอนมุตัิวาระนัน้ๆ ตามที่เสนอ  

กรณีต่อไปนี ้จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั หรือไม่แสดงความจ านงที่ชดัเจน 
3) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงทีม่ีอยู่ 

• กรณีไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะยกมือแสดงการ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระนัน้ๆ 
ตามที่เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่ง
บริษัทฯ ได้บนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวในการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว  

(3) ประธานที่ประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการนบัเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระเสร็จสิน้ 
โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าใด ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดจะกลบั
ก่อนปิดการประชมุ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีจดุลงทะเบียนหน้าห้องประชมุ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หกัคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 6 
 

 
 
 

ช่ือ - นำมสกุล นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก 
อำย ุ 66 ปี 
ท่ีอยู่ 2/40 ซอยแสนหวี หมู่บ้านเมืองทองนเิวศน์ 1 ถนนแจ้งวฒันะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบญัชี มหาวิทยาลยัเกริก 

กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและทักษะ
กำรเป็นกรรมกำร 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) ปี 2554 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 119/2009) ปี 2552  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557 
    สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการคลงัและบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร PTT Executive Leadership Development GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program Wharton 
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Certificate of Completion CFO Certification Program  
    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Sasin Senior Executive Program (SEP13) 
    สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Certificate of Insurance College of Insurance ประเทศองักฤษ 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 
สัดส่วนกำรถือหุ้น - ไม่มี - 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซมิส แอสเสท จ ากดั (มหาชน) 

2562-ปัจจบุนั กรรมการ OKEA ASA 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่ นท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ       
มีสภำพเป็นกำรแข่งขันทำงธุรกิจกับบริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2559 - 2563 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกนัสินเช่ือ อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

2561 – 2563 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
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2552 – 2563 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และกรรมการด้านการลงทนุ  
บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้านการเงินและบญัชี บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

2549 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่บญัชีองค์กร บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพำททำงกฎหมำย - ไม่มี - 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี - 
กำรมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ ในทุกวำระท่ี
เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ 

กำรมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
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ช่ือ - นำมสกุล นำงชนำทพิย์ วีระสืบพงศ์ 
อำย ุ 65 ปี 
ท่ีอยู่ 98 หมู่บ้านลดัดารมย์ป่ินเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคเูวียง 

อ าเภอบางกรวย นนทบรีุ 11130 
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจส าหรับผู้บริหาร)  

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและทักษะ
กำรเป็นกรรมกำร 

- ปริญญาบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2018) ปี 2561 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2018) ปี 2561 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 6/2015) ปี 2558  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014) ปี 2557 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 6 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 19 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุ่นที่ 18  
    สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร การก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบนัพระปกเกล้า 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร นกับริหารการคลงั (นบค.) มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร HR Management University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Strategic Advisor ส าหรับผู้บริหาร Kellogg School of Management ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  - ไม่มี - 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2561 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่ น ท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ       
มีสภำพเป็นกำรแข่งขันทำงธุรกิจกับบริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2559 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเจ  แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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2557 - 2558 ที่ปรึกษาด้านพฒันาฐานภาษี (ผู้ทรงคณุวฒิุ ระดบั 10) กรมสรรพากร 
2555 - 2557 รองอธิบดี กรมสรรพากร 
2551 - 2554 ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง กรมสรรพากร 
2547 - 2551 รองผู้อ านวยการส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพำททำงกฎหมำย   - ไม่มี - 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี - 
กำรมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ ในทุกวำระท่ี
เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้  

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ - 

กำรมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
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ช่ือ - นำมสกุล นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล 
อำย ุ 66 ปี 
ท่ีอยู่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาโท Mechanical Engineering Texas A&I University  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและทักษะ
กำรเป็นกรรมกำร 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 82/2006) ปี 2549  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) ปี 2549  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี  2552
สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 5 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness”  
    สถาบนั International Institute for Management Development (IMD) 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 
สัดส่วนกำรถือหุ้น - ไม่มี - 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท  

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่ นท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 4 แห่ง 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ       
มีสภำพเป็นกำรแข่งขันทำงธุรกิจกบับริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

2558 – 2562 
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

2561 - 2562 กรรมการ การยาสบูแห่งประเทศไทย 
2557 - 2561 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ จ ากดั 
2553 - 2561 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2555 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2555 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพำททำงกฎหมำย - ไม่มี - 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี - 
กำรมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่ำงจำกกรรมกำรคน - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ - 
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อื่นๆ ในทุกวำระท่ีเสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้
กำรมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 7 
 

 
 
 

 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ตรวจคดักรองผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 
2. กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคนืแกเ่จ้าหน้าที่ของบริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 
 
 
 

ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
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ข้อบังคับบริษทัเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 8 
 

 
คณะกรรมกำร 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ 16. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลทีไ่ด้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้

ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17. การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงในการประชมุนัน้ 

 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร 

  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นนัน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว ผู้
ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั
นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนัทีค่ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม
ผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

  ทัง้นี ้การจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจดัการประชุม
ด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนัน้หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องนัน้มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และให้ถือว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนัตามวิธีการท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่
จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา 
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 
ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนั โดยหากการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งหนงัสือนดัประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาใน
หนงัสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคนีแ้ละจะต้องจดัให้มีการจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุไว้เป็นหลกัฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือทีอ่ื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
คนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชมุดงักล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชมุแห่งเดียวกนั หรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถือว่าหน่ึง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืน่มาเป็นของบริษัท 
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(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นได้
เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบกิจการบริษัทกบับริษัทอืน่ 
(ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

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

กำรบัญชี กำรเงนิและกำรสอบบัญชี 
ข้อ 37. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี 
ข้อ 38. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาสมดุบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และต้องจดัท างบดุล

และบญัชีก าไรขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 
ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการ

ประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนัน้ให้เสร็จ
ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

เงนิปันผลและเงนิส ำรอง 
ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผล
แตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และ
เมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้
แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้ นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วนัด้วย 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 9 
 
 
 
 

ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ได้
พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ 
รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร IOS  
1.1    เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
1.2    สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code  
1.3    หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูเอกสารประกอบการประชมุ  

หมายเหต:ุ   กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั  
             (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น  

2. ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร Android 
1.1 เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line >> เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) >> เลือก QR Code >> 
สแกน QR Code  

2.2  สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูเอกสารประกอบการประชมุ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรใช้รหัสควิอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2563  
(แบบ 56-1 One Report) 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 10 
 
 
 
 

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ห้องรอยัลมณียา เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ 
กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  โทร 02-125-5000 

 

 
 

กำรเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ  
1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลม ออกประตหูมายเลข 2  
2. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสขุมุวิท ออกประตหูมายเลข 3 ไปยงัรถไฟฟ้าสถานีอโศก  

จากนัน้เดินทางต่อไปยงัสถานชีิดลม ออกประตหูมายเลข 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ตัง้โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 11 

 

      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
     

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

 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................  สญัชาติ.................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................... ถนน ...................................................ต าบล / แขวง......................................................................... 
อ าเภอ / เขต...................................................... จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์........................................................... 
  

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................... เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั..................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..................................................เสียง  
 หุ้นบริุมสทิธิ..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..................................................เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
      1............................................................................................อาย ุ.......................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.......................................... 
ถนน.............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
      2............................................................................................อาย ุ.......................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.......................................... 
ถนน............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
      3............................................................................................อาย ุ.......................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.......................................... 
ถนน............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต.................................................................... 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ 
      4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้

  1.    นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน อาย ุ66 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 2/40 ซอยแสนหวี หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวฒันะ 
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร  10210 

 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

หรือ    2.   นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ65 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98 หมู่บ้านลดัดารมย์ป่ินเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคเูวียง 
 อ าเภอบางกรวย นนทบรีุ 11130 
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      

ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 
หรือ    3.    นายวีรศกัดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ66 ปี  
 อยู่บ้านเลขท่ี 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

  การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 

 แบบ ก. 
อากรแสตมป์ 20.-บาท  

 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 
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             คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรอยัลมณียา เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 
518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
  

 กิจการใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
  
 

       ลงชื่อ...................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
        (.............................................................)      
        
       ลงชื่อ...................................................................... ผู้ รับมอบฉันทะ 
                              (.............................................................)       
 

หมำยเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
     
 

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

 (1) ข้าพเจ้า..........................................................................................สญัชาติ........................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................ถนน............................................................ต าบล / แขวง.................................................................... 
อ าเภอ / เขต...........................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 
 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                      
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม...................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั..................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.................................................เสียง  
หุ้นบริุมสิทธิ..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..................................................เสียง 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้           
      1.......................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน...............................................................ต าบล / แขวง................................................................... 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์..................................................... หรือ 
      2…...................................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน.................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์..................................................... หรือ 
       3........................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี................................ถนน.................................................................ต าบล / แขวง................................................................. 
อ าเภอ / เขต.........................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์...................................................... หรือ 

     4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้
  1.    นางปริศนา ประหารข้าศกึ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ66 ปี 
 อยู่บ้านเลขที ่2/40 ซอยแสนหวี หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวฒันะ 
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร  10210 

 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

หรือ    2.   นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ65 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98 หมู่บ้านลดัดารมย์ป่ินเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคเูวียง 
 อ าเภอบางกรวย นนทบรีุ 11130 
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      

ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 
หรือ    3.    นายวีรศกัดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ66 ปี  
 อยู่บ้านเลขท่ี 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

  การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 

แบบ ข. อากรแสตมป์ 20.-บาท   

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรอยัลมณียา เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 
518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

  (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  

วำระที่  1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วำระที่  2   พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 
           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วำระที่  3   พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ส ำหรับปี
บัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วำระที่  4   พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   นายประจกัษ์   ตัง้คารวคณุ   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 นางบศุทรี หวัง่หลี    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   นางปริศนา ประหารข้าศกึ   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วำระที่  6  พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2564 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
วำระที่  7  พิจำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วำระที่  8  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำม)ี 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
         เห็นด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

       ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
               (.....................................................................)                
       
       ลงชื่อ..................................................................... ผู้ รับมอบฉันทะ 
                      (......................................................................)     
        
 

หมำยเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวน     

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีทีม่วีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ 
    มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

ในประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรอยัลมณียา เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ 
กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอืน่ด้วย 

 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที…่………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที…่………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.      
 

             แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

        เขียนที.่.................................................................................... 
        วนัท่ี............เดือน.......................................พ.ศ........................  
        
 (1) ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................................. 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที่....................................ถนน......................................................ต าบล / แขวง............................................................. 
อ าเภอ / เขต................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์....................................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.....................................เสียง ดงันี ้
หุ้นสามญั...................................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................เสียง  
หุ้นบริุมสิทธิ................................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................เสียง 
 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้           
      1............................................................................................................................................อาย.ุ.....................................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี..................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง........................................................... 
อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์............................................. หรือ 
      2...........................................................................................................................................อาย.ุ......................................ปี    
อยู่บ้านเลขที.่.................................ถนน......................................................................ต าบล / แขวง........................................................... 
อ าเภอ / เขต.........................................จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย์.................................................. หรือ 
      3............................................................................................................................................อาย.ุ......................................ปี    
อยู่บ้านเลขที.่........................................ถนน................................................................ต าบล / แขวง.......................................................... 
อ าเภอ / เขต.......................................จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย์..........................................................  
     4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้

  1.    นางปริศนา ประหารข้าศกึ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ66 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 2/40 ซอยแสนหวี หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวฒันะ 
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร  10210 

 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ     
ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

หรือ    2.    นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ65 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98 หมู่บ้านลดัดารมย์ป่ินเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคเูวียง 
 อ าเภอบางกรวย นนทบรีุ 11130 
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ     

ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 
หรือ    3.    นายวีรศกัดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ66 ปี  
 อยู่บ้านเลขท่ี 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

อากรแสตมป์ 20.-บาท แบบ ค. 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าชื่อผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 
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การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ        
ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ    
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัศกุร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรอยลัมณียา เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ 
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุ้นสามญั...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................................เสียง 

        หุ้นบริุมสิทธิ................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................................เสียง 
        รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด............................................................เสียง 
   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วำระที่  1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย..............เสียง       ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 

วำระที่  2   พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 
           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย..............เสียง       ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
 

วำระที่  3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ส ำหรับปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2563 
                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงั นี ้
    เห็นด้วย..............เสียง       ไม่เหน็ด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
 

วำระที่  4  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย..............เสียง      ไม่เหน็ด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
 

วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

    เห็นด้วย..............เสียง       ไม่เห็นด้วย..............เสยีง   งดออกเสียง..............เสียง  
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   นายประจกัษ์   ตัง้คารวคณุ   เห็นด้วย..............เสียง   ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
 นางบศุทรี หวัง่หลี       เห็นด้วย..............เสียง   ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 

   นางปริศนา ประหารข้าศกึ    เห็นด้วย..............เสียง   ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
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วำระที่  6  พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2564 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย..............เสียง       ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 

วำระที่  7  พิจำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เหน็ด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 

วำระที่ 8  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

       ลงชื่อ.............................................................................ผู้มอบฉนัทะ
               (.....................................................................)                
       
       ลงชื่อ............................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                      (......................................................................)     
 
 

หมำยเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
 2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
                   (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดียน (Custodian)  

3.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5. ในกรณีทีม่ีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

ในประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรอยัลมณียา เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ 
กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

 วาระที…่………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 13 
 

 
  

เรียน   ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์  
           บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี............................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 

 

 ขอรับแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) 
 การรับเอกสาร 
 (     ) ให้บริษัทจดัส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น 
 (     )  ให้บริษัทจดัส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี ้
           ที่อยู่ เลขท่ี.............................หมู่.............ซอย.....................................................หมู่บ้าน............................................. 

ถนน..............................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์.......................................โทรศพัท์.................................................. 
 
หมายเหต:ุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลบัไปท่ี TOA 

- ทางโทรสาร 02 312 8923 หรือ   

- ทางอีเมล companysecretary@toagroup.com หรือ 

- ซองธุรกิจตอบรับทีป่รากฏอยู่ด้านหลงัแบบฟอร์มนี ้

หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะน าโปรดติดต่อ: ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 02 335 5555 ต่อ 5875, 1581, 1520 
   

 

แบบขอรับแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) 

mailto:companysecretary@toagroup.com%20หรือ
mailto:companysecretary@toagroup.com%20หรือ
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 14 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสามารถส่ง
ค าถามมายงับริษัทได้ ดงันี ้
  

1. ผู้ถือหุ้นเสนอค ำถำมพร้อมทัง้ให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี ้ 

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ และ อีเมล (ถ้าม)ี ของผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ 

- ค าถามในวาระท่ีประสงคจ์ะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมลูประกอบ (ถ้ามี) 

2. ช่องทำงที่บริษัทเปิดรับค ำถำม 

- ทางอีเมล companysecretary@toagroup.com หรือ 

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยงั 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง สมทุรปราการ 10570 

3. ระยะเวลำในกำรเปิดรับค ำถำม 

ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น จึงขอความ
ร่วมมือให้ส่งค าถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภำยในวนัที่ 16 เมษำยน 2564 

4.  เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผู้รวบรวมค ำถำม และส่งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำและ
ตอบค ำถำมดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

mailto:companysecretary@toagroup.com%20หรือ
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 15 

แบบแสดงข้อมลูเพื่อการคดักรองโรค COVID-19 
ก่อนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัศกุร์ที่ 23 เมษายน 2564 

Health Declaration Form 

Before attending 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 23 April 2021 

ขอความร่วมมือทา่นให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the disease.  

ชื่อ – สกลุ (Name – Surname) ________________________ หมายเลขโทรศพัท์ Mobile Phone Number) _____________ 

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 º C หรือไม?่ Do you have a fever (≥ 37.5 º C)                     ใช ่(Yes)     ไม่ใช่ (No)   

2. ท่านมีอาการดงัต่อไปนีห้รือไม?่ Do you have any of these symptoms?  

ไอ Cough            ใช่ (Yes)     ไม่ใช ่(No)   

เจ็บคอ Sore throats           ใช ่(Yes)     ไม่ใช่ (No)   

น า้มกูไหล Runny nose            ใช่ (Yes)     ไม่ใช่ (No)   

เหน่ือยหอบ Shortness of breath         ใช ่(Yes)     ไม่ใช ่(No)   

3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วนัท่ีผ่านมา หรือไม่?             

Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID - 19 outbreak within the past 14 days?   

                ใช่ (Yes)      มาจากประเทศ / พืน้ท่ี (I have traveled to) : ______________________                       

                       ไม่ใช่ (No)  

4. ท่านมีประวตัิสมัผสัหรือใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีต้องสงสยัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม?่ Have you been in physical contact with suspiciously 

COVID - 19 infected patients?    

ใช่ (Yes)   

                             ไม่ใช่ (No)                  

 หมายเหต ุ หากพ บ ว่ าคุณ มี ไข้  37.5 º C ห รือ มี อาการอย่างใด อย่ างหนึ่ งต าม ที่ บ ริษั ทฯระบุ ไว้ห รือ มี ป ระวัติ เดิ น ทางมาจากต่ างป ระ เท ศ 

ห รือ พื ้น ที่ ที่ มี ก ารระบ าด ข อง  COVID - 19 ห รือ มี ป ระวัติสัมผัส ใก ล้ ชิ ดกั บ ผู้ ป่ วยที่ ต้ อ งส งสัยก า รติ ด เชื อ้  COVID – 19 บ ริษั ท ฯ 

ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม 

และเดินทางกลบัพร้อมปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  

 If you have a fever (≥ 37.5 º C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand 
or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19 infected patients, we 
would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend the meeting on your behalf, by 
filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of 
Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.   
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บันทกึ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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